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Dette er BIR

2

BIR er et av Norges største renovasjonsselskaper. Vi er ansvarlige for avfallshåndteringen til de 361 407 innbyggerne i syv av BIRs eierkommuner.
Konsernet BIR ble etablert 1. juli 2002. Historien strekker
seg helt tilbake til 1881 da Bergen Renovationsvæsen ble
etablert som Nordens første kommunale renovasjonsselskap. BIR AS er eid av kommunene Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal og Øygarden.
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Etter kommunereformen i 2019 slo Sund kommune seg
sammen med øykommunene i vest og ble til Øygarden
kommune. De valgte da å tilby sine husholdningskunder
renovasjonstjenester fra ØyVAR i stedet for BIR. Selskapet
tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.

KOMMUNER MED INNBYGGERTALL

Om BIR
Osterøy 8 080

Vaksdal 3 977

Askøy 29 594
Bergen 285 601

Samnanger 2 504

Øygarden

Kvam 8 461

Bjørnafjorden 25 049

Totalt 363 207
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Organisasjon

Konsernledelsen

Konsernet BIR har en todelt struktur, delt mellom offentlige renovasjonsoppgaver og konkurranseutsatte tjenester.
Innenfor den ene delen ligger utførelsen av de lovpålagte
renovasjonsoppgavene knyttet til innsamling, gjenvinning og
behandling av husholdningsavfall. Det er BIR Privat, BIR
Transport, BIR Nett og BIR Avfallsenergi som utfører disse
tjenestene for BIRs eierkommuner. BIR Bedrift tilbyr sine
tjenester i markedet i konkurranse med andre tilbydere.

Under er BIR-konsernet slik det var organisert i 2021.
Fra 1. april 2022 har de lovpålagte selskapene blitt omorganisert og de har endret navn. BIR Privat heter nå BIR
Nyverdi, BIR Transport heter nå BIR Husholdning, BIR
Avfallsenergi heter nå BIR Ressurs, og BIR Nett heter nå BIR
Infrastruktur. I rapporten blir både gamle og nye navn brukt.

Borghild Lekve
Konsernsjef

Ove Knudsen
Økonomisjef

Eva Skjold
Kommunikasjonssjef

Stian Haarvig Halland
Utviklingssjef

Morten Straume
Organisasjonssjef

Bente Gansum Daazenko
Daglig leder BIR Privat AS

John Gaute Kvinge
Daglig leder BIR Transport AS

Terje Strøm
Daglig leder BIR Nett AS

Ingrid Hitland
Daglig leder BIR Avfallsenergi AS

Eivind Fykse
Daglig leder BIR Bedrift AS

Frode Kalsås
Daglig leder Bossug AS

BIR AS
Borghild Lekve

BIR AS
IT

Forretningsutvikling
og digitalisering

Tim Leganger

Andre Tangen

Forskning og utvikling

HR

Toralf Igesund

Gro Berge

HMS

Kommunikasjon

Oddrunn Konglevoll

Eva Skjold

Økonomi

Borghild Lekve

Styresekretariat

Innkjøp

Virksomhetsstyring

Atle Hitland

Anne Margrethe Hausvik

Ove Knudsen

Eiendom

Konsernregnskap

Eiendomsutvikling

Morten Straume

Ann-Helen Sørhus Linge

Kjell Espen Søraas

Anne Margrethe Hausvik

Økonomi

Kommunikasjon

Utvikling

Organisasjon

Ove Knudsen

Eva Skjold

Stian H. Halland

Morten Straume

BIR Privat AS

BIR Transport AS

BIR Nett AS

BIR Avfallsenergi AS

BIR Bedrift AS

Carrot AS

Cimbio AS

Bente Gansum Daazenko

John Gaute Kvinge

Terje Strøm

Ingrid Hitland

Eivind Fykse

Tore Totland

Ulrikke Hernæs

BIR Privat AS

BIR Transport AS

Biosirkel Vestland AS

BIR Nett AS

BIR Avfallsenergi AS

BIR Bedrift AS

Cimbio AS

Bente Gansum Daazenko

John Gaute Kvinge

Jon Grønsberg

Terje Strøm

Ingrid Hitland
Norsk Riving AS

Eivind Fykse

Ulrikke Hernæs

Bossug AS
Frode Kalsaas

Svein Egil Dagsland

Retura Vest AS
Victor Salomonsen

Bossug AS

Norsk Riving AS

Retura Vest AS

Frode Kalsaas

Svein Egil Dagsland

Victor Salomonsen

Fellestjenester konsern
Lovpålagte renovasjonstjenester
Tjenester i fri konkurranse
Konkurranseutsatt selskap med enerett
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Et forbilde innen sirkulær økonomi
2021 var et godt år for BIR. De økonomiske resultatene var de beste noensinne, og konsernets
sentrale rolle som aktør i det grønne skiftet og arbeidet med sirkulære forretningsmodeller
ble anerkjent med prisen «Årets sirkulære bedrift».
I løpet av året har konsernet også gjennomgått en omorganisering, med mål om å jobbe enda mer effektivt og
målrettet fremover.

mulige avfallsfraksjoner. Slik bidrar vi til et mer bærekraftig
samfunn, og til å realisere EU-mål og nasjonale mål om reduserte avfallsmengder, mer ombruk og økt gjenvinning.

ÅRETS SIRKULÆRE BEDRIFT
BIR er første virksomhet som har blitt tildelt prisen «Årets
sirkulære bedrift».

OMORGANISERING AV KONSERNET
BIR har også en viktig rolle på Vestlandet som en stor og
viktig arbeidsgiver som gir meningsfylte jobber til medarbeidere, og en god miljømessig arbeidssituasjon.

– Prisen er en fantastisk anerkjennelse av det arbeidet BIR
har gjort gjennom mange år knyttet til utvikling. BIR har
vært i førersetet innen arbeid med sirkulær økonomi, våget
å satse på oppstartsvirksomheter innen bioøkonomi og
grønn økonomi, og vært åpen med andre avfallsselskaper
med tanke på å dele kompetanse. Akkurat disse tingene ble
vektlagt i juryens begrunnelse, sier Borghild Lekve.

I løpet av året som har gått, har BIRs selskaper og medarbeidere gått gjennom en omfattende omorganisering – først
en omorganisering av BIR AS, og deretter av datterselskapene. De konkurranseutsatte selskapene har ikke vært
gjenstand for omorganisering.
– Konsernledelsen gjorde en risikovurdering, og kom frem
til at organisasjonen burde utvikles for å bli et enda bedre
verktøy for å gjennomføre strategien. Vi har samlet en del
oppgaver mer naturlig sammen, og det gjør at vi kan jobbe
mer effektivt og mer målrettet, sier Borghild.

BIR har tatt ansvar for det grønne skiftet langt utover det
som er forventet av interkommunale selskaper, og Borghild
påpeker at mange aktører og medarbeidere har gjort en
viktig innsats i denne sammenheng.

De nye oppgavene setter gjenbruk, ombruk og miljøperspektivet i fokus. Alle vil ha ansvar for miljøperspektivet,
men selskapet BIR Nyverdi AS har fått et særskilt ansvar for
bærekraftsstrategi og bærekraftsrapportering. BIR Ressurs
AS har fått hovedansvar for alt nedstrøms, og som navnet
tilsier skal det bli til ressurser. BIR Husholdning AS har fått
ansvar for alt som gjelder husholdningskundene, kundedialog og renovatører, mens BIR Infrastruktur AS har fått
ansvar for all avfallsfaglig infrastruktur.

– Jeg vil gjerne trekke frem min forgjenger, Steinar Nævdal,
som har skapt rom og muligheter for at medarbeidere
har kunnet jobbe målrettet med utvikling og at BIR har
engasjert seg aktivt i oppstartsselskaper. Samtlige av disse
selskapene har lyktes, og det i seg selv er unikt.
En slik pris forplikter til videre arbeid med sirkulære
kretsløp, og det samsvarer med konsernstrategien og
hvordan BIR ønsker å jobbe fremover. I januar vedtok BIR
en eierskapsstrategi som spesifiserer når konsernet skal
involvere seg i selskap – dette er i utgangspunktet når selskapene er innenfor eller tilknyttet BIRs oppdrag.

Konsernsjef
Borghild Lekve

– BIR AS er blitt mer spisset, med færre avdelinger og en
mer tydelig organisasjon. Det er viktig å ha et tydelig morselskap som drar BIR sammen til ett BIR, mener Borghild.

SAMFUNNSANSVAR FØR OG ETTER EGEN VERDIKJEDE
Det er forankret i BIRs konsernstrategi at konsernet skal ta
samfunnsansvar både før og etter egen verdikjede. Borghild
forklarer at dette handler om å engasjere seg både i hvor
avfallet kommer fra og hva som skjer med det.

FORMIDABEL INNSATS GJENNOM PANDEMIEN
I tillegg til omorganisering, har hverdagen for BIRs medarbeidere også vært preget av koronapandemiens andre år.
Fra pandemiens start i 2020, har vi fulgt smitteverntiltak for
å holde driften i gang, og medarbeiderne har hele veien vært
lojale mot disse. Det var derfor mange som unngikk å bli
smittet før mot slutten av 2021. I perioder i begynnelsen av
2022 har sykefraværet vært høyt, men det har ikke rammet
husholdningskundene på noen måte, og vi har klart å holde
driften i gang hele tiden.

– Før egen verdikjede har vi en samfunnsmessig rolle i å påvirke forbrukerne til å kaste mindre, påvirke næringslivet til å
skape ordninger for å bruke ting lenger, og gjøre det mindre
attraktivt å bruke ikke-gjenvinnbare ressurser. Etter egen
verdikjede handler det om å bruke avfallet til å skape nye verdier og ressurser, for eksempel tenke produktutvikling av alle
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– Det er helt formidabelt hvordan medarbeiderne har stått
på i en krevende tid. Vi stod sammen i en vanskelig tid om å
løse oppdraget vårt på best mulig måte.

EKSTRAORDINÆRT GODT ØKONOMISK ÅR
Ikke bare har vi holdt driften i gang – BIR har aldri tidligere
levert så gode resultater på driften som i 2021. Dette
skyldes i stor grad høye strømpriser, som gjør at vi får høye
inntekter, men også god kostnadskontroll i organisasjonen.
Høye inntekter er også knyttet til andre avfallsfraksjoner
som metaller og papp og papir.
– BIR er blant de ti prosent som har lavest priser i landet på
renovasjonsavgiften, og den posisjonen ønsker vi å holde.
Med så gode økonomiske resultater, kan vi holde prisene
lave over tid, sier Borghild.

«Før egen verdikjede har vi
en samfunnsmessig rolle
i å påvirke forbrukerne til
å kaste mindre, påvirke
næringslivet til å skape
ordninger for å bruke ting
lenger, og gjøre det mindre
attraktivt å bruke ikkegjenvinnbare ressurser.
Etter egen verdikjede
handler det om å bruke
avfallet til å skape nye
verdier og ressurser,
for eksempel tenke
produktutvikling av alle
mulige avfallsfraksjoner.»

Selv om BIR øker avgiften i 2022, betyr det altså at vi kan
slippe å øke den i 2023.
– Jeg ønsker å takke alle medarbeiderne som har gjort en
kjempejobb, både i lys av pandemien, og med tanke på at vi
også har klart å holde stram kostnadskontroll i 2021.

I RUTE MED INNSAMLING AV MATAVFALL
I løpet av året har BIR gjennomført pilotprosjekter med
innsamling av matavfall i ulike boligområder i Bergen vest,
Samnanger og bossnettområdet i sentrum.
– Prosjektet har gått veldig bra, men vi skulle ønske enda
flere tok imot tilbudet om å levere matavfall til returpunkt. Vi
håper det vil skje etter hvert som man blir mer kjent med de
positive effektene av å sortere matavfall.
Det har blitt rettet litt kritikk mot at vi satte i gang i Bergen
uten å tilby hjemmenær henting, men Borghild forteller at
dette var en bevisst tanke. I løpet av 2022 vil vi tilby hjemmehenting av matavfall fra husholdninger i alle våre eierkommuner, i tillegg til tilbud om å levere på utvalgte returpunkt
i Bergen. Dermed er vi i rute med å innfri EUs krav om at
innsamling av matavfall skal være i gang innen 2023.

FORTSETTER ARBEIDET MED KARBONFANGST
Blant formålene med prisen «Årets sirkulære bedrift» var å løfte frem en virksomhet som bidrar til å bevare råmaterialer lengre i kretsløpet, redusere avfall, og bidra til kutt i CO²-utslipp.
– I 2021 fikk BIR gjennomført en mulighetsstudie der vi så
på muligheten for å bygge et modulært system for fangst
av CO² fra energianlegget i Rådalen. Videre har vi utviklet et
forprosjekt for å se på hvordan vi kan bygge et system for
fangst og lagring av 100 000 tonn CO², forteller Borghild.
Borghild gleder seg til å fortsette med dette arbeidet.
– Vi ser frem til å fortsette å jobbe for et mer bærekraftig
samfunn, og fortsette å være en sentral aktør på Vestlandet
innen det grønne skiftet.
10
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Visjon og strategi
BIRs strategi dreier seg i hovedsak om å være en sentral
driver for utvikling av sirkulære verdikjeder. BIR vektlegger
miljøet, men er også en bedrift som har forretningsmessige
interesser. BIR skal være en førende aktør og rollemodell for
andre avfallsselskap.

BIRs visjon er å være vestlendingenes egen miljøbedrift. Vi
skal være et moderne og tillitsvekkende selskap. Dette danner
grunnlaget for konsernets videre utvikling. Visjonen skal gi
kundene i de syv BIR-kommunene tettere bånd til BIR. Vi ønsker
å vise at vår funksjon både er viktig og nyttig for samfunnet.

Visjon

BIRs kjerneverdier

Vår visjon er
å være vestlendingenes
egen miljøbedrift

Vår overordnede ambisjon er
å være en miljøbedrift
som viser vei

Ambisjon

Vår kjerneoppgave er
å skape verdi for eiere og kunder gjennom å levere
effektive, pålitelige og bærekraftige renovasjonstjenester

Kjerneoppgave

Våre kjerneverdier er
superpålitelig, miljøpådriver, imøtekommende,
lagspiller. Disse danner sammen ordet SMIL

Verdier

Vårt strategiske satsingsområde er
å være en sentral driver av
sirkulære verdikjeder

Strategisk satsing

Strategiske satsinger
Ta samfunnsansvar før og
etter egen
verdikjede

Sikre helhetlige
løsninger og ha
kontroll på
avfallsstrømmer

Bruke teknologi til å
utvikle kundevennlige, innovative og
effektive løsninger
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Styrke vår synlighet
og kommunikasjon,
samt utfordre
rammebetingelser

Utvikle og
ivareta BIRs
medarbeidere
og kultur

BIRs kjerneverdier er superpålitelig, miljøpådriver, imøtekommende og lagspiller. Sammen
danner disse ordene SMIL. Slagordet vårt er «Sammen for en god sak». Vi jobber sammen
med kundene for miljøet.

S
M
I
L

SUPERPÅLITELIG
Kundene våre synes allerede vi i BIR er
pålitelige. Nå strekker vi oss enda litt
lenger: Vi skal være superpålitelige!
Det handler om å gjøre det lille ekstra,
om å kommunisere tydelig og være i
forkant. Vi skal være til å stole på.

MILJØPÅDRIVER
Som miljøpådrivere er vi oppdatert på nye
og effektive løsninger som bidrar positivt til
miljøet, og er i tråd med kundenes behov.
Ingen skal kunne mer enn oss om gjenvinning og miljø. Denne kunnskapen deler
vi raust med både kollegaer og kunder.

IMØTEKOMMENDE
Et annet ord for imøtekommende er
hjelpsom − hjelpsom på en litt fremoverlent måte − proaktiv og oppsøkende.
Vi er åpen for innspill og leter etter
de gode løsningene for både kundene,
miljøet, kollegene og bedriften.

LAGSPILLER
Samarbeid og respekt for hverandres
roller gir resultater. Vi i BIR er
på samme lag. Men like viktig:
Vi er på lag med kundene våre.
Vi jobber sammen for en god sak!
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Avfallets verdikjede
BIRs papirsorteringsanlegg er moderne og helautomatisk.
Sammen med ordinær avfallshåndtering, innsamling av farlig
avfall og restavfallsbehandling i energianlegget, gir BIR et
helhetlig tilbud for maksimal ressursutnyttelse og høyest mulig
gjenvinning. Gjennom å være tilstede i hele verdikjeden for avfall,
får både husholdningskunder og bedrifter gevinst av effektiv
intern ressursutnyttelse og et bredt tjenestetilbud.

Avfallshåndteringen starter ved kunden i det øyeblikket avfallet
kildesorteres, samles og transporteres til neste ledd. Det er hard
konkurranse og små marginer innen oppsamling og transport,
men dette virksomhetsområdet har stor betydning for BIRs
gjennomslagskraft senere i verdikjeden. Gjennom sorteringsvirksomheten tar vi vare på den verdifulle delen av avfallet.

KUNDER

OPPSAMLING

INNSAMLING

SORTERING

Nøkkeltall

MATERIALER

BEHANDLING

ENERGI

DEPONI

Brutto omsetning
Selskap

BIR Nyverdi AS

BIR Husholdning AS

2020

2021

2020

2021

2020

BIR AS

593 200

608 702

29 959

13 933

43

43

BIR Nyverdi AS

236 157

233 042

-

0

116

114

BIR Husholdning AS

135 447

133 312

-94

35

89

87

BIR Infrastruktur AS

46 873

39 954

-352

428

9

9

BIR Ressurs AS

341 511

246 924

58 691

-13 997

45

46

BIR Bedrift AS

219 274

186 120

10 510

7 601

76

77

720

393

493

304

0

0

-

0

-

0

0

0

47 937

37 296

799

838

20,0

11,0

Fleslandsveien 67 AS

-

0

-24

-32

0,0

0,0

Lønninghaugen 6 AS

9 821

8 382

3 323

2 347

0,0

0,0

Bossug AS

24 309

23 049

1 174

1 534

0,0

0,0

Norsk Riving AS

35 523

27 344

-7

3 221

18,0

16,0

0,0

0,0

Lønningen Tomteselskap AS

Retura Vest AS

BIR Husholdning AS
BIR Infrastruktur AS
BIR Ressurs AS
Eviny Thermo AS

BIR Bedrift AS
Bossug AS

Retura Vest AS

Biosirkel Vestland AS

-

-1 548

Møllendalsveien 31 AS

831

997

130

278

0,0

0,0

Møllendalsveien 40 AS

2 460

2 368

790

851

0,0

0,0

450

433

-39

-21

0,0

0,0

1 433

3 557

-661

-758

5,0

5,0

Brødrene Salomonsen AS
WasteIQ AS

Lovpålagte renovasjonstjenester
Konkurranseutsatte selskap med enerett
Tjenester i fri konkurranse
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Årsverk (egne ansatte)

2021

Cimbio AS
BIR Nyverdi AS

Årsresultat
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Pilotprosjektet «Innsamling av matavfall hos BIR sine husholdningskunder»
starter opp. BIR har som mål å sikre at
våre eierkommuner er i rute i henhold
til signalene fra EU om krav til økt
gjenvinningsgrad for avfall. Vi innfører
sortering av matavfall fra 2023, og full
implementering fra 2025.

En krevende brann oppstår i forbrenningsanlegget på grunn av
litiumbatterier som er feilaktig kastet
i restavfallet. Sprinkleranlegg og
vannkanoner i anlegget, samt rask
reaksjon fra medarbeidere og god innsats fra brannvesenet, gjør at brannen
slukkes i løpet av noen timer.

EU godkjenner melormer som mat.
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet vurderer at insektet ikke
utgjør en helserisiko for forbrukerne.
Dette åpner for at vi kan nyttiggjøre
oss av innsamlet matavfall i sirkulære
kretsløp.

BIR får tidenes beste resultat på
kundetilfredshet, med en score på
85,1 prosent i den årlige undersøkelsen av kundetilfredshet- og
omdømme. Kundene svarer på hva
de mener om renovatørene og
medarbeiderne ved gjenvinningsstasjonene. Begge gruppene scorer
høyt med 4,7 på en skala fra 1-5.

BIR Avfallsenergi setter ny rekord i
snittleveranse inn på BKK Varme sitt
fjernvarmenett. Det blir levert over 60
MW miljøvennlig energi hele døgnet.

Året som gikk

F E B R U A R

Bosse, vår nye digitale medarbeider,
tar nå jobben med å varsle kunder
om manglende tømming via SMS.
Når renovatører ikke kommer frem til
bosspann på grunn av snø og is, får
roboten meldingen automatisk fra
bilen og frem til berørte kunder.

Matavfallsspann deles ut til beboere i
Bergen Vest, som en del av pilotprosjektet. Oppi beholderne får beboerne
en kjøkkenkurv og papirposer til å
sortere matavfallet i. Beboere på deler
av Nordnes får tilgang til nedkastene
for matavfall.

BIR Bedrift vinner kontrakt på innsamling og behandling av avfallet fra Helse
Bergen. Hanevik Gruppen, som har
mange restauranter og eiendommer
i Bergen, er på ny også blitt kunde av
BIR Bedrift.

BIR utvider ruten for innsamling av
farlig avfall i henhold til HMS-standarden ved gjenvinningsstasjonene.
Kunder i Arna er fornøyde med å få
levere blant annet småelektronikk,
lyspærer og maling.

Investeringsselskapet Norselab skyter
inn 30 millioner kroner i WasteIQ, og får
en eierandel på like under 30 prosent.

I 2022 og 2023 flytter BIR til to nye
lokasjoner: Espehaugen 52 og Lungegårdskaien 42. Byggearbeidene er
kommet godt i gang på Espehaugen.
Det meste av arbeidene i grunnen
med ledningsnett, smøregrav, oljeutskillere m.m. er nå ferdig. Trappehus
og heissjakt er også støpt, og legging
av hulldekker for etasjeskiller pågår.

BIR Bedrift får en ny krokbil,
en Volvo FM 500 6x2. En 20-tonns
Multilift er bygget på.
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M A R S

Sirkulærskolen starter med 70 deltakere, og flere på venteliste. Den arrangeres for andre gang av Bergen Næringsråd
i samarbeid med PwC, NORCE, Knowit Experience, BIR og
Innovasjon Norge.

Innsamling av matavfall er i gang i
Bergen vest og i bossnettområder på
Nordnes. Vi tester ulike posetyper, tekniske løsninger, tømmerutiner, lukt- og
renholdsutfordringer osv., og analyserer bruksmønster, tømmefrekvens og
kvalitet. Det kommer mange positive
tilbakemeldinger – det er tydelig at
dette er et tilbud mange har ventet på.

M A I

Proptech Innovation og Bergen Næringsråd setter ombruk og gjenbruk i bygg, anlegg og eiendomsnæringen på agendaen.
Norsk Riving holder innlegg om pilotprosjekter innen bygg og riving, og daglig leder Svein Egil Dagsland omtales som en superstjerne og ombrukspioner, blant annet basert på oppmerksomheten rundt oppdraget med demontering av lærerhøgskolen på
Landås. Norsk Riving går også i bresjen for å få etablert eget fagbrev i riving.

Retura, BIR Bedrift og WasteIQs
pilotprosjekt med Thon Vestkanten
forlenges etter svært gode resultater.
Flere avfallstyper kildesorteres, ny
norsk merkeordning tas i bruk, og
leietakerne kildesorterer bedre og øker
sorteringsgraden fra 53,9 prosent til
72,1 prosent. Målet er at Vestkanten
skal bli Thon-gruppens mest bærekraftige kjøpesenter.

A P R I L

I samarbeid med Sirkel deler vi i april
ut 20 premier på tilfeldige returpunkt i
forskjellige BIR-kommuner. Alle som
gjenvinner glass- og metallemballasje,
har mulighet til å vinne. Kampanjefilmene, som viser returpunkt og utdeling
av premier, distribueres i sosiale medier.

Flere av BIR-konsernets spreke
medarbeidere deltar på Bergen City
Marathon – både på halvmaraton og
stafett. Stafettlaget har god nok tid til å
bli BCM sitt beste sponsorlag, og pokal
leveres hos BIR Bedrift, som sponser
arrangementet med avfallsløsning.

Alle ruter for den lovpålagte innsamlingen av papir og plast er nå
blitt digitale. På den måten utnytter
BIR Transport ressursene bedre, og
ivaretar sikker, lovlig og miljøvennlig
innsamling på en enkel måte. Noen
kunder får ny tømmedag.

Denne våren tester vi fire nye fredagsstopp for den mobile gjenvinningsstasjonen: ett i Bergen sentrum, to på
Løvstakksiden og ett på Nesttun. Med
det nye kjøremønsteret vil vi høste
erfaringer knyttet til videreutviklingen
av kundetilbudet.

Med 56 stemmer for og 30 stemmer
mot, ber Stortinget regjeringen om å
flytte avgiften på avfallsforbrenning
tidligere i verdikjeden, for både å
stimulere til mindre volum på avfall,
og for å håndtere avfallet i Norge.
Daglig leder i BIR Avfallsenergi, Ingrid
Hitland, har stått på barrikadene for
bransjen og kjempet mot avgiften.

Gjennomgang av innsamlet
matavfall viser at kundene er
flinke til å kildesortere. Vi finner
nesten ingen feilsorteringer.
Samlet er renhetsgraden på 98
prosent.

Grunnet korona blir BIRs årlige
vårdugnad begrenset til mindre
grupper.

Møllendalsveien gjenvinningsstasjon oppgraderes til glede for både
medarbeidere og kunder. Tilgjengelig
bruksareal på stasjonen øker, noe
som gir bedre containerplassering og
økt brukervennlighet for kunder og
kundeveiledere.

I jakten på nye løsninger for innsamlet
matavfall, søker BIR i samarbeid med
NORCE og andre partnere millionstøtte fra regjeringens nye satsing, Grønn
plattform, til det ferske prosjektet
WasteNOmore. Vi blir dessverre ikke
tildelt midler i denne omgang.

Brukthallene åpner igjen etter å ha
vært stengt siden mars grunnet smittevern. Flere av gjenvinningsstasjonene har lagret brukbare ting som er
innlevert under nedstengingsperioden, og mange fine ting forsvinner nå
på et blunk.

Startskuddet går for samarbeidsprosessen frem mot oppstart av
bossnettet som skal dekke blant
annet Marken og Nygårdshøyden. I
tillegg til alle BIR-selskapene deltar
representanter fra Envac og Bergen
kommune.

Fremdriften av bygget på Espehaugen
52 går etter planen. Yttervegger og tak
er ferdig, og infrastrukturen i bakken,
som ledninger for fjernvarme, strøm,
vann, avløp, samt tanker for olje- og
fettutskilling, er nesten fullført.
12. mai markeres det at taket er tett,
og det arrangeres kranselag for 60
HENT-medarbeidere.

Konsernstyreleder i BIR,
Aslak Sverdrup, er godt fornøyd
med bredden i styret både hva
gjelder alder og kompetanse.
Hans Edvard Seim (85) har vært
styremedlem i en årrekke. Helene
Fotland Pedersen (25) er rekruttert
gjennom prosjektet Styrekandidaten
i Bergen Næringsråd.

Bergen kommune vedtar ny forskrift
om boss. Mulighet for sortering av
matavfall er blant endringene i den
nye forskriften.

BIR Avfallsenergi er i dialog
med en teknologileverandør
om et forprosjekt om
karbonfangst.

Et ektepar på Os vinner 10 000 kroner
i Returkartonglotteriet, en konkurranse
arrangert av Grønt Punkt Norge.
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J U N I

J U L I

Prosjektet «Innsamling av matavfall
hos BIR sine husholdningskunder»
er i rivende utvikling. Til sammen blir
45 prosent av kundene i bossnettet
tilknyttet matavfallsløsning, og det
deles ut kjøkkenbøtter og kildesorteringsposer ved nedkastene.

Bossnettet når en viktig milepæl –
etter 17,7 km med bossrør er den
siste biten montert i Haugeveien på
Nordnes. Nå er det 479 nedkast i drift,
fordelt på 117 nedkastpunkt. Disse
betjener 8721 husholdninger, og i snitt
er det 3264 lukeåpninger i døgnet.

Det vedtas ny organisasjonsmodell
for BIR AS, som blir gjeldende fra
1. juli. BIR AS vil da bestå av fire
avdelinger: økonomi, kommunikasjon, utvikling og organisasjon.

Norsk Riving gjennomfører, på
oppdrag fra DNB Næringseiendom,
miljø- og ombrukskartlegging av
Sundt-bygget i Bergen sentrum.

Sammen med Bergen brannvesen
kjører vi en kampanje på nettsidene
og i sosiale medier om trygg oppbevaring og innlevering av brukte batterier. NRK stiller også for å intervjue
representanter fra BIR og Bergen
brannvesen, og vi samarbeider om å
nå ut med budskapet.

BIR og Indre Hordaland Miljøverk
(IHM) stifter felles aksjeselskap med
mål om å realisere biogassproduksjon på Voss, basert på matavfall fra
husholdninger og husdyrgjødsel. Dette er sirkulær økonomi i praksis, med
gode avsetningsmuligheter både for
biogassen og bioresten.

Forsøpling i nærområdet irriterer
folk noe innmari. Mange tar kontakt
med BIR for å få hjelp til å få fjernet
boss på avveie i nabolag og natur.
Dette synet møter BIR under befaring
på Askøy. Mange vil nok kjenne at
de heier litt på dem som reagerer
så sterkt og gir en så krystallklar
beskjed til forsøplerne!

En stor dekkoperasjon settes i gang
på Florvåg på Askøy for å få fjernet
ca. 500 bildekk som har ligget i
myren i over 35 år for å drenere bort
vann. Vi undersøker om vi kan hjelpe
grunneierne med å løse dette omfattende miljøproblemet.

Bymiljøetaten i Bergen inngår
avtale med BIR Bedrift om
utplassering av Mr. Fill
– et komprimerende bosspann
med solcellepanel på toppen.

Fundamenteringsarbeid pågår på
Lungegårdskaien 42 på Nygårdstangen, hvor det bygges ny bossnetterminal og kontorer. 74 stålkjernepeler
borres ned i fjellet for at bygget skal
bli stabilt.

30. juni legger byrådsleder Lubna Jaffery ned grunnsteinen
for BIRs nye bossnetterminal og hovedkontor på Nygårdstangen, og gratulerer BIR og bergensere: – BIR driver
problemløsning på olympisk nivå. Bergenserne får et system
i verdensklasse. Bosspannene forsvinner fra gatene, det blir
mindre synlig boss i gatene, og en bedre by.

BIR kåres til Årets sirkulære bedrift av Cnytt, Norsk Senter
for Sirkulær Økonomi og Circular Norway under Den store
sirkulærkonferansen 16. juni. Juryen legger vekt på at BIR
tar ansvar for det grønne skiftet langt utover det som er
forventet av et interkommunalt selskap. Den miljøvennlige
pokalen er laget av plastkanner og drivved.
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A U G U S T

BIR leverer innspill til budsjettsak til
Bergen kommune med forslag om å
øke gebyret med 15 prosent nominelt
i 2022. Dette utgjør i snitt 360 kroner
per år.

Vi markerer gjenvinnerdagen ved å gi stortingskandidater,
lokale politikere og presse presentasjoner og omvisning
på anlegget til BIR Bedrift og Norsk Riving. Vi deler våre
erfaringer og gir politikerne innspill om hva de kan gjøre
for å endre og tilrettelegge rammevilkår for gjenbruk og
reparasjon, innsamling og sortering, merking og returordninger, og karbonfangst fra avfallsforbrenning.
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O K T O B E R

Husholdningskunder i Bergen vest og
nord kan glede seg over et nytt tilbud.
Innsamlingsbilen for farlig avfall
stopper nå i Indre Arna og Ytre Arna,
Loddefjord, Vadmyra og Mathopen.

Vi starter organisasjonsgjennomgang
av de lovpålagte selskapene i konsernet for å oppnå økt samordning, samt
måloppnåelse for det enkelte selskap
og for konsernet som helhet.

BIR holder innlegg om vårt arbeid
innen sirkulær økonomi i forbindelse
med de fransk-norske dagene i regi
av den franske ambassaden i Oslo. Temaet er «Mot en grønnere økonomi».

Energianlegget får ny el-lastebil med
krok. Dette er den største treakslede
el-lastebilen i bergensregionen, og
den første fabrikkproduserte el-lastebilen på Vestlandet.

Vi deltar på klimafestivalen «Framtid»
på Os, hvor målet er å påvirke og informere om hvilke muligheter som ligger
i det grønne skiftet. Vi deltar på fagdag
med foredrag og paneldiskusjon, og
opplevelsesdag med informasjonsstand, smaksprøver og larvefjøs.

BIR er pådriver for digitalt kompetanseløft i renovasjons- og gjenvinningsbransjen. Med midler fra Kompetanse
Norge deltar medarbeidere på undervisningsopplegg i regi av Høgskulen
på Vestlandet, Universitetet i Bergen
og Turbo Tape Games.

7. trinn på Strusshamn skole får
låne et larveveksthus som de skal
passe en uke. Elevene lærer om
hvordan larver kan brukes til mer
bærekraftig utvikling ved at man får
nytte av matavfallet.

En granatlignende gjenstand oppdages
i mottaksanlegget hos BIR Bedrift.
Driftspersonellet følger rutinene og
evakuerer området og stenger
anlegget umiddelbart. Heldigvis er
det en ufarlig granat denne gangen.

31 BIR-medarbeidere starter
på veien til fagbrev.
20 medarbeidere følger
undervisning i gjenvinningsfaget,
og 11 tar yrkessjåførfaget.

Vi ønsker å utvide avfallsdeponiet på
Mjelstad med 800.000 kubikkmeter.
Dette fører til at anlegget får levetid
på nye 36 år. Planlagt sigevannsledning gjennom området fører til
reaksjoner hos noen av grunneierne.

BIR deltar på samling i Murcia i
Spania med EU-prosjektet HOOP.
Her får vi presentasjoner på rådhuset, og omvisning på avfallsanlegget i byen. Vi ser frem til å jobbe
videre med prosjektet sammen med
alle de 23 partene, i tillegg til flere
andre byer og selskap som følger
prosjektet.

På grunn av korona, flytter og utvider
BIR Avfallsenergi sin revisjonsperiode
grunnet mangel på servicepersonell.

På grunn av utfordringer i gravearbeidet i forbindelse med utbygging av
bossnett på Nedre Nygård, bytter vi
entreprenør.

Bergen kommune starter
miljøkartlegging av Rådalen/
Hordnesskogen, samt arbeidet med
en ny offentlig reguleringsplan for
Rådalen.

Biowaste Club Bergen etableres i forbindelse med at BIR deltar i EU-prosjektet HOOP, hvor målet er å få utviklet mer bærekraftige metoder for gjenvinning av bioavfall. Med bioavfallsgruppen etableres samarbeid med aktører som jobber med sirkulær
bioøkonomi fra Vestland fylkeskommune, Bergen kommune, BIR og oppstartsbedrifter.

Vår kjære kollega Kjell Arne
Pedersen omkommer i en tragisk
ulykke i Tokagjelet.

BIR Transport og BIR Privat gjør gatene
tryggere. Permanente løsninger er på
plass i boligområder som har utfordringer med fremkommelighet og HMS, noe
som medfører forbedret drift, redusert
risiko og økte miljøgevinster. Blant annet er samlepunkter innført på over 100
steder, risiko for skade er redusert med
82 prosent, tidsbesparelsen på kjøring
er 840 timer årlig, og klimautslippet
anslås redusert med 1,3 tonn.

Byrådet vil ha plass til CO²-fangst og
matavfallsanlegg i Rådalen uten at
industriområdet skal utvides.

WasteIQ gjør en full overhaling
av merkevaren og bytter navn til
Carrot.

Rosa Sløyfe-løpet samler flere spreke løpere fra BIR-konsernet, og vi bidrar til å støtte en god sak.
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BIR får besøk fra Baltikum. Prosjektdeltakere fra Circular Based Waste
Management, et utviklingsprosjekt
som støttes av norske myndigheter
og EØS, får et todagersprogram om
våre virksomhetsområder, Carrot og
insentiver for husholdningene gjennom gebyrmodellen.

BIR får besøk av en delegasjon fra Gijon
i Spania og det kommunale selskapet
EMULSA, som skal implementere PayAs-You-Throw. De får en god gjennomgang av BIRs fleksible gebyrmodell og
et innblikk i hvordan vi bruker sensorer
og de dataene vi samler inn. I tillegg får
de omvisning av bossnettet.

Av miljøhensyn, og fordi den ikke
ble nok brukt, sender vi ikke lenger
ut den røde julesekken sammen
med kundebladet Bossanova.
Nå kan kunder hente denne på
alle våre gjenvinningsstasjoner,
inkludert den mobile.

BIR forteller om moderne avfallsløsninger og hvordan vår virksomhet
bidrar til å fornye Bergen på arrangementet «Vi fornyer Bergen» i Grieghallen. Målet med arrangementet er at
borettslag, sameier og boligbyggelag
skal få inspirasjon og ideer til fremtidens fornyingsprosjekter.

BIR deltar på Evolve Arena på
Lillestrøm, en konferanse om
morgendagens by- og samfunnsutvikling. Her forteller vi om vårt
arbeid innen sirkulær økonomi.
Carrot deltar også med foredrag
om teknologi som belønner bærekraftige valg, og viser til hvordan
BIRs husholdningskunder har blitt
flinkere å kildesortere etter at
fleksibel gebyrmodell ble innført,
og hvordan Vestkanten kjøpesenter
har økt sorteringsgraden fra 54
prosent til 70 prosent og fått flere
og renere avfallstyper.

Norsk Riving lanserer nye nettsider.
Sentralt på de nye nettsidene er markedsplass for ombruk av materialer
og interiør.

BIR er svært skuffet over den nye regjeringen, som i sin tilleggsproposisjon til neste års statsbudsjett legger
opp til avgift på forbrenning på 192
kroner per tonn utslipp av CO².

Neste generasjons gjenvinningsstasjoner er under utvikling. Den
nye gjenvinningsstasjonen i Kvam
begynner å ta form, og er en pilot
når det gjelder å teste blant annet
soneinndeling, tydeligere styring av
kundenes bevegelsesmønster, og
betaling etter vekt. Stasjonen skal
stå ferdig i slutten av mars 2022.

Bergen Carbon Solutions ekspanderer og etablerer seg i Mosjøen.

Stortingspolitikere fra Høyre og Arbeiderpartiet besøker BIR Avfallsenergi. Gjennom presentasjoner og omvisning på forbrenningsanlegget får de et godt innblikk i hvordan anlegget fungerer. De får også en orientering om hvordan markedet fungerer, forbrenningsavgift og CO²-fangst.

Kundeveilederne deler ut grønne epler i brukthallene. Vi deler bilder i sosiale medier og retter oppmerksomhet mot gjenbruk
og tips til hvordan man får fatt i brukte ting gratis, som en motvekt til Black Week.
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BIR Privat AS
BIR Nyverdi fra 01.04.2022
Daglig leder
Bente Gansum Daazenko

FORMÅL
BIR Privat AS er et selskap som er 100 prosent
eid av BIR AS, og etablert som driftsselskap
for å sikre BIR AS sin betjening av kundene i
henhold til forurensningsloven § 30.

2

Selskapet er av allmennyttig karakter og
skal ikke dele ut utbytte. De ressursene som

1
2
0

genereres gjennom virksomheten skal
anvendes til realisering av selskapets formål.
AVFALLSMENGDER
Totale avfallsmengder
Totalavfallsmengde: 146 389 tonn, hvorav
80 042 tonn fra rutegående og 66 348 tonn
fra gjenvinningsstasjoner. Dette tilsvarer
403 kilo per innbygger.
Gjenvinningsstasjonene

Selskaper
i BIR

66 348 tonn ble mottatt. Av dette utgjør
restavfallet 13 597 tonn (20 prosent).
Farlig avfall
Det ble samlet inn totalt 5 161 tonn farlig avfall.
Det tilsvarer 14,2 kilo per innbygger.
OMSETNING OG RESULTAT
Brutto omsetning: 236,2 mill. kroner

HVORDAN HAR KORONAPANDEMIEN
PÅVIRKET DRIFTEN I 2021?
Vi er svært fornøyde med at betjeningen
av kundene stort sett har gått som
normalt, til tross for stadige endringer
i smittesituasjonen og tiltaksnivå.
Alle gjenvinningsstasjonene har vært
åpne gjennom året, men det har vært
behov for antallsbegrensninger inne på
stasjonene og i perioder har vi måttet
stenge brukthallene. Mindre justeringer i
betalingsrutinene har også vært nødvendig
for å redusere smitterisiko. Forsvarlig
avfallshåndtering og god kundedialog er
vår første prioritet, og hele selskapet har
jobbet for at konsekvensene av pandemien
skulle bli så små som mulig for den
daglige driften og kundene.

(2020: 233,0 mill. kroner)
Årsresultat: 0 mill. kroner (2020: 0 mill. kroner)
Selskapet er underlagt selvkostregler og skal
derfor i en 3-5-årsperiode gå i balanse. For
inneværende 5-årsperiode har selskapet et
netto underskudd på 72,7 mill. kroner.

Medarbeidere som har hatt anledning
til det, har store deler av året arbeidet
hjemmefra, og bruken av digitale
kommunikasjonsflater har vært
avgjørende for mest mulig sømløs drift.
Trygg og god drift har gjort at vi har hatt et
relativt lavt sykefravær under pandemien.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Sykefravær: 6,57 prosent. 2,32 prosent var
kortvarig og 4,25 prosent langvarig.
(2020: 5,09 prosent)
Stiftelsesår: 2002
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 116,25
STYRET
Borghild Lekve, styreleder
Ina Cathrin Stølen
Severin Lerheim Andreassen
Arild Fyllingsnes
Margrethe Bruarøy Sognnæs
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HVA VAR SELSKAPETS VIKTIGSTE
BIDRAG FOR AT BIR BLE KÅRET TIL
«ÅRETS SIRKULÆRE BEDRIFT»?
Vi bidrar til sirkularitet gjennom å sortere
ut produkter og materialer som kan gå til
ombruk. Som ledd i det å ta ansvar utover
egen verdikjede, har BIR Privat AS startet
et pilotprosjekt sammen med Electrotec
AS og Norsirk. Det innebærer at de mest
brukbare hvitevarene som kommer inn til
Espehaugen gjenvinningsstasjon settes til
side og hentes av Electrotec for reparasjon
og nysalg. Også på andre områder har vi
pilot-samarbeid med formål om å hente ut
ressurser som kan brukes videre.
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HVA GJORDE SELSKAPET I 2021 FOR Å
VÆRE EN MILJØPÅDRIVER?
BIR Privat AS bidrar aktivt som miljøpådriver gjennom kunnskapsdeling om
vår fleksible gebyrmodell. Arbeidet bidrar
til økt innsikt i digitaliseringsmulighetene i
bransjen og samtidig får kundene insentiv
til økt kildesortering og dermed også økt
sirkularitet.
Vi jobber aktivt for et tydeligere regelverk
for produsentansvarsordningene, slik at
alle ansvarlige i verdikjeden, fra produksjon
til avfallshåndtering, skal ha insentiver til å
bidra til en bærekraftig utvikling. Formålet
er å ta vare på ressursene lengst mulig, og
kaste minst mulig.
BIR Privat AS har deltatt aktivt i
utarbeidelsen av nytt tjenestetilbud om
matavfallsinnsamling i BIR-kommunene.
Vi deltar i EU-prosjektet HOOP, som
ser på nye måter å utnytte bioavfall på,
og vi samarbeider med NHH-fair om
adferdsforskning relatert til kildesortering.
Selskapet bidrar til reduksjon i CO²-utslipp
ved gradvis omlegging til elektriske
kjøretøy i driften. I tillegg gjør vi bruk
av sensorteknologi på returpunkter
og containere som muliggjør effektive
innsamlingsruter utfra data om
fyllingsgrad.
Gjennom året har vi rettet ekstra
oppmerksomhet mot brannfare relatert
til farlig avfall, og særlig håndtering av
batterier. For å redusere risiko for brann
har vi jobbet sammen med Bergen
brannvesen om en informasjonskampanje,
samt innført flere risikoreduserende tiltak
på gjenvinningsstasjonene. Utforming og
drift av gjenvinningsstasjonene er under
stadig utvikling til det beste for miljøet og
kundene.

BIR Transport AS

BIR Nett AS

BIR Husholdning fra 01.04.2022

BIR Infrastruktur fra 01.04.2022

Daglig leder
John Gaute Kvinge

Daglig leder
Terje Strøm

FORMÅL

FORMÅL

BIR Transport AS er et selskap som er 100

BIR Nett AS er et selskap som er 100 prosent

prosent eid av BIR AS, og etablert som drifts-

eid av BIR AS, og etablert som driftsselskap

selskap for å sikre BIR AS når det gjelder

for å sikre BIR AS sin utbygging og drift av

innsamling av avfall i Bergen kommune, som er

bossnett, herunder oppsamling, innsamling og

omfattet av forurensningsloven § 30. Selskapet

transport av avfall som er omfattet av

er av allmennyttig karakter og skal ikke dele ut

forurensningsloven § 30. Selskapet kan også

utbytte. De ressurser som genereres gjennom

drive annen virksomhet i tilknytning til formålet.

virksomheten skal anvendes til realisering av

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller

selskapets formål.
ANTALL BILER
Bilparken består av 57 kjøretøy, hvorav to bossugbiler og åtte kran- og/eller krokkjøretøy. Fire
av det totale antallet er elektriske.
OMSETNING OG RESULTAT
BIR Husholdning AS drives til selvkost.
Selskapets resultat, med unntak av ev.
overskudd fra aktivitet mot næringsmarkedet,
skal overføres/dekkes inn av BIR Nyverdi AS
årlig. Årets avsetning for avregning mot
BIR Nyverdi AS utgjør 5 854 116 kroner, og er
ført som økning i salgsinntektene.
Brutto omsetning: 135,5 mill. kroner
(2020: 133,3 mill. kroner)
Årsresultat: -0,09 mill. kroner
(2020: 0,04 mill. kroner)
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Sykefravær: 6,78 prosent. 3,02 prosent var
kortvarig og 3,76 prosent var langvarig.
(2020: 5,32 prosent).

HVORDAN HAR KORONAPANDEMIEN
PÅVIRKET DRIFTEN I 2021?
For BIR Transport har pandemien vært
krevende. For å sikre drift og redusere
smitte blant medarbeiderne, var det nødvendig å iverksette mange tiltak. Renovatørene ble inndelt i kohorter store deler
av året, med reduserte muligheter til
fysiske samlinger. Administrasjonen var
på hjemmekontor, eller på kontor med
strenge smittevernstiltak. Dette krevde
god digital samhandling i hele selskapet.
Det ble heldigvis anledning til å arrangere fysiske gruppemøter og en etterlengtet
sosial samling på høstparten.
Avfallsmengdene økte betydelig under den
første perioden av pandemien i 2020, mens
den i 2021 stabiliserte seg mot normalnivå.
Pandemien har ført til økt leveringstid på
kjøretøy og deler, og vi har måttet holde
bilparken i drift ut over planlagt levetid.
Dette har medført økt slitasje, høye reparasjonskostnader og krevende driftsforhold.
Renovatørene har vist en fantastisk stå-påvilje og gjort en formidabel innsats.

Stiftelsesår: 2002
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 88,59
STYRET
Borghild Lekve, styreleder
Annette Bergsland Rognstad
Espen Petter Walde
Sondre Vallestad
Jan Oddvar Skulstad

HVA ER SELSKAPETS VIKTIGSTE
BIDRAG FOR AT BIR BLE KÅRET TIL
«ÅRETS SIRKULÆRE BEDRIFT»?
Selskapet deltar i prosjekter som er med
på å bygge opp under sirkulære verdikjeder
i BIR. Eksempelvis prosjekt for innsamling
av matavfall, bruk av teknologi for å sikre
korrekte registreringer som grunnlag for
tjenesteutvikling, ruteoptimalisering m.m.
BIR Transport har også bidratt både med
utstyr, personell og prosjektdeltakelse i
prosessen for å implementere matavfallsinnsamling i BIR sine eierkommuner.
BIR Transport var tidlig ute med innføring
av nullutslippsrenovasjonskjøretøy, og
første helelektriske bil ble satt i drift
høsten 2018. Selskapet har etter den
tid anskaffet ytterligere tre elektriske
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renovasjonsbiler, og arbeider aktivt med
leverandører for å øke den utslippsfrie
andelen av bilparken. Selskapet tar i bruk
ny teknologi og driftsmateriell som kan
bidra positivt til å redusere miljøutslipp.

delta i andre foretak dersom dette er
hensiktsmessig for å oppfylle formålet.
OMSETNING OG RESULTAT
BIR Infrastruktur AS drives til selvkost.
Selskapets resultat, med unntak av ev.
overskudd fra aktivitet mot næringsmarkedet,

HVA GJORDE SELSKAPET I 2021 FOR Å
VÆRE EN MILJØPÅDRIVER?
BIR Transport har en klar ambisjon om å
redusere CO²-utslipp og ha en så klimanøytral innsamling som mulig. Vårt nye
administrasjons- og verkstedsbygg på
Espehaugen har derfor solcellepaneler,
batteribanker for lagring av solenergi
samt ladeinfrastruktur for å kunne håndtere 100 prosent elektrisk drift av alle
våre renovasjonskjøretøy.

skal overføres/dekkes inn av BIR Nyverdi AS
årlig. Årets avsetning for avregning mot
BIR Nyverdi AS utgjør 2 576 027 kroner, og er
ført som økning i salgsinntektene.
Brutto omsetning: 46,9 mill. kroner
(2020: 40,0 mill. kroner)
Årsresultat:-0,35 mill. kroner
(2020: 0,43 mill. kroner)

Selskapet vil fortsatt arbeide målrettet
mot en mest mulig miljøvennlig innsamling der vi utfordrer leverandørene på
miljøvennlig drivstoff og driftseffektivitet
på samtlige kjøretøy vi har i bestilling.
I 2021 ble de siste kjørerutene digitalisert
og effektivisert, og vi har nå digitalisert
samtlige innsamlingsruter. Gjennom bruk
av ruteplanleggingssystem og moderne
nivåmålerteknologi, har dette gjort oss i
stand til å redusere vår samlede kilometerproduksjon, og på den måten spare
miljøet. Selskapet har også redusert
bruken av piggdekk betydelig.

I tråd med anbefalinger har møter som
ikke er blitt vurdert som driftskritiske
som hovedregel blitt avholdt digitalt,
og vi er glade for at vi har gode digitale
verktøy som Teams tilgjengelig.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Sykefravær: 1,63 prosent. 1,63 prosent kortvarig,

I 2021 hadde vi fire helelektriske bossbiler
og to elektriske varebiler i bilparken, hvorav
den ene varebilen ble anskaffet samme år.
Det er bestilt en elektrisk kran/krokbil som
er estimert levert medio 2022. Vår største
utfordring er likevel mangel på fabrikanter
som kan tilby helelektriske renovasjonskjøretøy som tilfredsstiller våre krav til
driftseffektivitet. Vi fortsetter arbeidet med
å påvirke og kartlegge mulighetsområdet i
nær dialog med våre leverandører.

HVORDAN HAR KORONAPANDEMIEN
PÅVIRKET DRIFTEN I 2021?
BIR Netts fremste prioriteringer har
vært å ivareta sikker og ansvarlig drift,
og vi har fulgt konsernets og myndighetens anbefalinger. Vi har i hele
pandemiperioden lagt til rette for at
de fleste av våre medarbeidere har
kunnet jobbe hjemmefra, og vi har vært
restriktive med tanke på fysiske møter
og omvisninger av bossnettet.

0 prosent langvarig. (2020: 1,76 prosent).
Stiftelsesår: 2007
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS

Tilgjengeligheten for kunder i bossnettet
har ikke blitt påvirket negativt som følge
av pandemisituasjonen, og kundehendelser (lukeåpninger) og avfallsmengder
har vært relativt stabilt gjennom året.

Årsverk egne ansatte: 9,0
STYRET
Borghild Lekve, styreleder
Morten Straume
Jostein Ljones

HVA ER SELSKAPETS VIKTIGSTE
BIDRAG FOR AT BIR BLE KÅRET TIL
«ÅRETS SIRKULÆRE BEDRIFT»?
Digitale løsninger er en forutsetning
for å lage råvarer av avfall. BIR Infrastruktur har laget digitale løsninger
som gjør at ressursene i våre løsninger
kan spores. Våre løsninger kan brukes
av andre og bidra til digitalisering i en
underdigital bransje.
Tilbudet bossnettet gir, har ført til økt
kildesortering fra kundene. I 2021 ble
tjenestetilbudet ytterligere utvidet.
Som et prøveprosjekt får nå de aller
fleste kundene tilbud om sortering av
matavfall.
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HVA GJORDE SELSKAPET I 2021 FOR Å
VÆRE EN MILJØPÅDRIVER?
BIR Infrastruktur har et mål om å rydde
byen. Vi mener at våre løsninger har
bidratt til mindre forsøpling og bedre
offentlige uteplasser, til det beste for
mennesker og byen vår.
Utbyggingen av bossnettet blir gjort
under samarbeidsplattformen
Graveklubben. Våre kontraktsparter i
utførelses- og driftsfasen har strenge
kontraktsfestede miljøkriterier.
Oppfølgingen av miljøkriteriene har
også i 2021 vært sentralt.
BIR Nett har siden oppstart i 2015 jobbet
målrettet med effektivisering av driften
og tiltak for å minimere energiforbruket.
Optimalisering av tømmefrekvenser og
økt tilknytting av både husholdning og
næring har medført positive effekter, og
energiforbruket i 2021 er redusert betraktelig sammenlignet med første hele
driftsår. Vi jobber videre med å redusere
energibruken i tiden fremover.

BIR Avfallsenergi AS

BIR Bedrift AS

BIR Ressurs fra 01.04.2022

Daglig leder
Eivind Fykse

Daglig leder
Ingrid Hitland

FORMÅL
Selskapet skal drive entreprenørvirksomhet, nasjonalt og internasjonalt, innenfor avfallshåndtering og

FORMÅL

gjenvinning, samt virksomhet som har tilknytning til

BIR Avfallsenergi AS er et selskap som er

dette, herunder eie og forvalte fast eiendom, utvik-

100 prosent eid av BIR AS, og etablert som

ling og salg av miljørelaterte produkter, samt delta-

driftsselskap for å sikre BIR AS sin mottaks-

kelse i andre virksomheter med samme formål.

og behandlingskapasitet når det gjelder avfall
som er omfattet av forurensningsloven § 30.

BIR Bedrift har eierskap i disse virksomhetene:

Selskapet kan også drive annen virksomhet i

Bossug AS 100 prosent

tilknytning til formålet. Selskapet kan inngå

Retura Vest AS 80 prosent*

samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak

Retura Øst AS 33 prosent

dersom dette er hensiktsmessig for å
oppfylle formålet.
AVFALLSMENGDER OG KAPASITET
Avfallsmengde: 216 146 tonn
Energiutnyttelse : 77 prosent
Slagg til Mjelstad: 43 808 tonn
Magnetisk metall: 3 930 tonn
Ikke-magnetisk: 1 133 tonn
11,6 prosent metall utsortert fra slagget
OMSETNING OG RESULTAT
BIR Ressurs AS drives til selvkost. Selskapets

HVORDAN HAR KORONAPANDEMIEN
PÅVIRKET DRIFTEN I 2021?
Driften på forbrenningsanlegget er samfunnskritisk, og må holdes i gang. Nøkkelpersonell har derfor vært skjermet.
Det viktigste for oss under pandemien
har vært at våre medarbeidere har holdt
seg friske og at de har følt seg trygge på
jobb. Det har i store deler av året vært
strenge restriksjoner på hvem som får
lov å komme inn på anlegget. Vi har
derfor ikke kunnet ta imot besøkende for
omvisninger på anlegget i hele 2021.

resultat, med unntak av ev. overskudd fra aktivitet
mot næringsmarkedet, skal overføres/dekkes inn
av BIR Nyverdi AS årlig. Årets avsetning for avregning mot BIR Nyverdi AS utgjør 38 089 377 kroner,
og er ført som reduksjon i salgsinntektene.
Brutto omsetning: 341,5 mill. kroner
(2020: 246,9 mill. kroner)
Årsresultat: 58,7 mill. kroner
(2020: -14,0 mill. kroner)
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Vi er avhengige av leveranser av både
utstyr og personell fra utlandet ved større
vedlikeholdsoppdrag. Vedlikeholdsstoppene på begge linjene ble derfor skjøvet
til høsten. For at nødvendig personell fra
utlandet kunne delta, måtte vi søke om
unntak fra koronarestriksjonene. Sammen
med strenge smittevernregler, klarte vi å
gjennomføre vedlikeholdsstoppene uten
smitteutbrudd og har også hatt normal
drift på anlegget gjennom hele året.

avfallsproduktene vi produserer, for å prøve å finne nye muligheter for bruk i stedet
for destruering eller deponering.

(2020: 7,35 prosent)
Stiftelsesår: 2003
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS
Årsverk egne ansatte: 45,2
STYRET
Borghild Lekve, styreleder
Sølvi Merethe Spilde Monsen
Torstein Strand
Ann-Helen Sørhus Linge

Fleslandsveien 67 AS 100 prosent
Lønninghaugen 6 AS 100 prosent
Retura Nomil AS 33 prosent

HVA GJORDE SELSKAPET I 2021 FOR Å
VÆRE EN MILJØPÅDRIVER?
BIR Avfallsenergi brenner det ingen andre
kan eller vil nyttiggjøre seg av, og gjenvinner energien ved å levere avfallsvarme til
fjernvarmen i Bergen og produserer i tillegg strøm. Vi bruker egenprodusert energi
til egen drift, og har nå også installert
varmegjenvinning på denne, noe som har
gitt en betydelig økning av vår leveranse til
fjernvarmenettet. 77 prosent av energien
fra avfallet ble gjenvunnet i 2021.

Brødrene Salomonsen AS 100 prosent

Når avfallet er brent, sorterer vi restene
og gjenvinner store mengder metall fra
bunnasken. På denne måten lager vi
verdier av det andre ikke kan bruke. Ved å
destruere avfallet som inneholder farlige
stoffer, sørger vi også for at materialene
som gjenvinnes blir rene når de leveres
som råstoff i den sirkulære økonomien.

Bossug AS:

Sykefravær: 7,94 prosent, 2,62 prosent var
kortvarig og 5,31 prosent var langvarig.

Retura Norge AS 20,25 prosent

Norsk Riving AS 51,2 prosent
*direkte og indirekte
OMSETNING OG RESULTAT
BIR Bedrift AS:
Omsetning 219,3 mill. kroner (186,1 i 2020).
Årsresultat 10,5 mill. kroner (7,6 i 2020)
TH Paulsen AS:
Selskapet er fusjonert med BIR Bedrift AS

Omsetning 24,3 mill. kroner (23,1 i 2020)
Årsresultat 1,2 mill. kroner (1,5 i 2020)
Retura Vest AS:
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I 2021 tok vi i bruk vår nye sorteringshall,
der vi installerte en elektrisk kvern for å
forbehandle avfallet på en mest mulig miljøvennlig måte. Det kvernede avfallet fraktes
til avfallsbunkere med en av Norges første
elektriske containerbiler, og vi har med disse
tiltakene redusert våre klimautslipp.

Årsresultat 0,8 mill. kroner (0,8 i 2020)

Utover CO² har vi svært god rensing av røykgassen på energianlegget, og både energianlegget og deponiet på Mjelstad har gode
renseanlegg på vann som slippes ut. Så selv
om vi i utgangspunktet driver en virksomhet
som har noen negative miljøeffekter, har vi
redusert dette til et minimum.

Til tross for tilnærmet normal drift har vi
unngått smitteutbrudd, eller vesentlige
utfordringer med karantene gjennom
hele pandemitiden.
BIR Bedrift og datterselskapene hadde
samlet sett svært god aktivitet i 2021 og
alle budsjetter ble oppnådd.

Omsetning 0,5 mill. kroner (0,43 i 2020)
Årsresultat -0,07 mill. kroner (-0,02 i 2020)
Norsk Riving AS:

HVA ER SELSKAPETS VIKTIGSTE
BIDRAG TIL AT BIR BLE KÅRET TIL
«ÅRETS SIRKULÆRE BEDRIFT»?

Omsetning 35,5 mill. kroner (27,3 i 2020)
Årsresultat -0,007 mill. kroner (3,2 i 2020)
HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Vi har også arbeidet videre med rensing
av CO² og har fått utarbeidet en ny mulighetsstudie for modulbasert fangst og
lagring av CO².

2021 var preget av hjemmekontor for de
som hadde muligheten til det. Driften både
på innsamling og mottak/sortering har
stort sett gått som normalt. Det har vært
viktig å skille de ulike avdelinger i kohorter
for å redusere konsekvensene ved et
eventuelt smitteutbrudd eller karantene.

Omsetning 47,9 mill. kroner (37,3 i 2020)

Brødrene Salomonsen AS:

HVA ER SELSKAPETS VIKTIGSTE
BIDRAG FOR AT BIR BLE KÅRET TIL
«ÅRETS SIRKULÆRE BEDRIFT»?
BIR Avfallsenergi har samarbeidet med
flere selskaper som ønsker å utvikle
teknologi for bl.a. CO²-fangst og bruk av
CO². Vi har i flere år samarbeidet med og
støttet opp om oppstartsbedriften Bergen
Carbon Solutions AS. Bedriften har utviklet en teknologi for omdanning av CO²
til karbonnanofiber som råstoff til industrien. Vi har også et samarbeid med den
lokale bedriften Captico2 AS, som også
utvikler teknologi for bruk av CO². De har
testet sin teknologi hos oss, og vi viderefører samarbeidet med videre forskning
og utvikling sammen med bl.a Sintef. På
samme måte tar vi imot selskaper som
har ideer til bruk av de råstoffene eller

HVORDAN HAR KORONAPANDEMIEN
PÅVIRKET DRIFTEN I 2021?
I 2020 opplevde vi at aktiviteten gikk noe
ned som følge av pandemien. En del av
våre kunder stengte ned driften eller hadde
lavere aktivitet enn normalt. Vi har hatt
vekst i nye avtaler som har kompensert for
nedgangen hos andre. Samlet sett har vi
hatt en positiv utvikling gjennom hele 2021.

BIR Bedrift AS
Sykefravær 6,0 prosent. 1,7 prosent var kortvarig.
(2020: 5,3 prosent)
Stiftelsesår: 1998
Eierstruktur: Heleid datterselskap av BIR AS

I BIR Bedrift har vi arbeidet med å utvikle
løsninger for å produsere kvalitetsfôr av
vegetabilske matrester til larveproduksjon.
Vi samarbeider om lokaler, utstyr og
kompetanse for å benytte matrester på
nye områder, blant annet til produksjon
av protein. Gjennom vårt eierskap i Norsk
Riving AS har vi jobbet med å kartlegge og
å teste ut nye bruksområder for materialer
fra riveprosjekter.

Årsverk egne ansatte 76
STYRET
Borghild Lekve, styreleder
Kristian Jæger, medlem
Geir Anuglen, medlem

31

HVA GJORDE SELSKAPET I 2021 FOR Å
VÆRE EN MILJØPÅDRIVER?
Vårt mål er å redusere våre
klimapåvirkninger på en trygg måte. I
hele 2021 har vi hatt i drift en elektrisk
drevet komprimatorbil. Mot slutten av
året bestilte vi enda en ellastebil. Vi
har lagt ned mye arbeid i å få etablert
fyllestasjoner for biogass i Bergen. Dette
blir trolig en realitet i 2022/23. Vi jobber
aktivt med å ha en god og effektiv logistikk
for å transportere så høy tonnmengde
avfall per kilometer som mulig. Dette gir
en positiv virkning for våre klimaavtrykk
på innsamling av avfall.
Vi er også godkjent fôrprodusent og
er i gang med å nyttiggjøre matrester
som råvare til dyrefôr. Deltagelse i
Sirkulærskolen og aktivitet ute på stands
på kjøpesenter er viktige arenaer for
påvirkning. Til våre kunder driver vi med
rådgivning for bedre kildesortering og
materialgjenvinning.
Innenfor havbruk jobber vi sammen med
Retura om å lage helhetlige konsepter
for at produkter kan materialgjenvinnes,
og at plast og rester fra oppdrettsanlegg
ikke forsøpler havet.

Andre selskaper der
BIR har eierinteresse
CIMBIO AS

NORSK RIVING AS

CARROT AS

GREENTECH INNOVATORS AS

BIRs eierposisjon: 100 prosent
BIR besitter rollen som styreleder ved
Ulrikke V. Hernæs og styremedlemmer
ved Eva Skjold, Toralf Igesund og
Jørgen Austvik.

BIRs eierposisjon: 51 prosent
Daglig leder: Svein Egil Dagsland
BIR besitter rollen som styreleder ved
Eivind Fykse og styremedlem ved Eva Skjold.

BIRs eierposisjon: 38,4 prosent
Daglig leder: Tore Totland
BIR besitter rollen som styreleder ved
Stian Halland.

BIRs eierposisjon 16 prosent
Daglig leder: Ingmar Høgøy

Norsk Riving AS er en moderne, fremtidsrettet
riveentreprenør som jobber med effektive metoder
for gjennomføring av riveprosjekter. Norsk Riving har
kompetanse og erfaring med ombruk av avfall fra bygg- og
anleggsnæringen (BA). Selskapet ivaretar omstilling til mer
sirkulære verdikjeder for BA-avfall.

Carrot leverer IT-system for dataflyt av avfall og kundedata på
tvers av ERP- og fagsystemer og muliggjør for BIR å fakturere
kunder basert på tømmedata, uavhengig av om data kommer
fra spann, container, nedgravd løsning eller bossnettet.
Carrot har sitt opphav i BIR, under selskapsnavnet Waste
IQ. BIR stiftet selskapet sammen med New & Company AS
for å kommersialisere en egenutviklet programvare. Carrot
har profesjonalisert og kommersialisert programvaren til å
kunne tilby den til andre kunder. I 2021 ble det gjennomført
en emisjon mot investeringsfondet Norselab, selskapsnavnet
ble endret til Carrot og BIR solgte seg ned. Carrot har tegnet
avtale med flere renovasjonsselskap innen husholdnings – og
næringsavfall. Carrot har også utviklet egne avfallsløsninger
hvor brukerne gis insentiver til å gjøre mer miljøvennlige valg
ved avfallshåndtering – derav navnet Carrot. Løsningen er blitt
lagt merke til av flere store eiendomsaktører, og Thon-gruppen
har blant annet implementert denne banebrytende løsningen
for kildesortering av en rekke nye avfallstyper ved Vestkanten
kjøpesenter.

CIMBIO AS er etablert som et nettverksselskap i 2020 og
skal fremme BIRs interesser innen biologiske fraksjoner.
Cimbio AS skal være en bioklynge som bidrar til utvikling av
innovasjonsprosjekter, samarbeid knyttet til nye verdikjeder,
utvikling av teknisk infrastruktur og forretningsmodeller
innen sirkulær økonomi. Ved å bidra til nye verdikjeder som
er relatert til biologiske fraksjoner, vil det øke verdien av de
forskjellige biologiske avfallstypene som BIR-konsernet i
dag håndterer.

Med Norsk Riving kan BIR Bedrift tilby helhetlige løsninger
for avfall og ombruk i rivings- og saneringsprosjekter.
Selskapet har ord på seg i markedet for «å rive med hvite
hansker». Ombruksmaterialer og inventar selges videre
gjennom deres digitale delingsnettverk.

CIMBIO jobber med å realisere potensialet for en biopark på
Voss tilknyttet et eventuelt biogassanlegg.

EVINY TERMO AS
BIOSIRKEL VESTLAND AS
BIRs eierposisjon: 49 prosent
Daglig leder: Øystein Haaland
BIR besitter rollen som nestleder ved
Borghild Lekve og styremedlem ved Ove Knudsen.

BIRs eierposisjon: 60 prosent
Daglig leder: Jon Grønsberg
BIR besitter rollen som styreleder ved
Borghild Lekve og styremedlem ved Ove Knudsen.

Eviny Termo (tidligere BKK Varme) har som forretningside å
skape verdier gjennom å forvalte og utvikle konkurransedyktige energiløsninger, basert på miljøvennlige energikilder.
Eviny Termo produserer og leverer energi fra store og
mindre energianlegg, og bruker overskuddsenergi fra
avfallsforbrenning, varmepumper, bioenergi, frikjøling og
solceller til å forsyne kundene med både varme, kjøling
og strøm. Selskapet tilbyr også tjenester knyttet til drift,
tilsyn og fordelingsmåling av energianlegg. Eviny Termo har
konsesjon for å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Bergen
og Førde. Utover det, eier og drifter selskapet flere lokale
løsninger som leverer energi til kunder i regionen.

Biosirkel Vestland ble stiftet i 2021 for å utrede mulighetene
for et biogassanlegg for behandling av matavfall og
husdyrgjødsel på Voss. Dette anlegget representerer en ny
behandlingsløsning for BIRs kjernevirksomhet, og vil støtte
opp om de strategiske driverne om å «ta samfunnsansvar
før og etter egen verdikjede» og «sikre helhetlige løsninger
og kontroll på avfallsstrømmer».
IHM eier 40 prosent og er representert i Biosirkel Vestland
ved daglig leder Jon Grønsberg og styremedlem Stein
Kvarekvål. Arbeidet som foregår i selskapet og på styrenivå,
styrker BIRs samarbeidsforhold til IHM.

Eviny Termo utnytter overskuddsvarmen fra BIR Avfallsenergi
til beste for byens innbyggere. God driftsplanlegging i nært
samarbeid med dyktige medarbeidere på anlegget i Rådalen,
ga igjen nye rekorder i effektiv utnyttelse av energien etter
BIRs avfallsforbrenning i 2021.
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Selskapets forretningskonsept er produksjon
av mikroalger og bakterier basert på våtorganisk avfall,
herunder matavfall. Dersom selskapet lykkes med dette
forretningskonseptet, vil det gi økt utnyttelse og verdi av
BIRs våtorganiske avfall.
Selskapet har siden oppstarten i 2018 jobbet for å
realisere godkjent produksjonsprosess av mikroalger og
mikroorganismer basert på våtorganisk avfall. Selskapet
har utført en rekke laboratorieforsøk og har klart å
fremstille ønskede alger. Det gjenstår å få klarert prosessen
i henhold til godkjenningskrav og ytterligere finansiering for
å kunne skalere opp produksjonsanlegg.

BERGEN CARBON SOLUTIONS AS
BIRs eierposisjon 4,9 prosent
Daglig leder: Jan Børge Sagmo
Bergen Carbon Solutions (BCS) har utviklet en innovativ
teknologi for å bruke CO² til å lage karbonnanofiber (KNF),
et materiale som er sterkere enn stål, lettere enn plast og
leder strøm. BCS bidrar til løsninger innen sektoren for
karbonfangst- og lagring (CCUS). BIR tok i en tidlig fase
eierposisjon i selskapet, og BCS har fått støtte fra ENOVA til
et prosjekt der selskapet skal plassere en produksjonsenhet
i Rådalen og produsere KNF fra røykgass fra BIRs
forbrenningsanlegg. Dette prosjektet har vært meget viktig
for utviklingen av BCS. Oppstart av dette prosjektet er
planlagt i 1. kvartal 2022. BCS gjennomførte en vellykket
emisjon i 2020 og ble notert på Euronext Growth i april 2021.
Selskapet har planer om å etablere fabrikk for produksjon
av KNF i Mosjøen og Høyanger.

INVERTAPRO AS
BIRs eierposisjon: 18,1 prosent
Daglig leder: Alexander Solstad Ringheim
BIR besitter rollen som styreleder
ved Stian Halland.
Eierskapet i Invertapro støtter opp om BIRs satsning på
å la matavfall inngå i nye verdikjeder. Selskapet utnytter
vegetabilsk matavfall til produksjon av larver. BIR
Bedrift produserer og leverer fôr til larvene gjennom sitt
fôrkjøkken, og får med dette omgjort matrester fra avfall til
ressurs.
Invertapro har løpende avtaler om salg av både larver og
frass. Selskapet har bevist «proof of consept», gjennom
etablering av pilotproduksjon i egne lokaler på Voss, og har
planer om oppskalering til en fullskalafabrikk. I desember
2021 ble det gjennomført en rettet emisjon på MNOK 8 mot
Norgesgruppen, hvor de gikk inn som en strategisk eier.
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Avfallsmengder
Etter et ekstraordinært 2020 ser det nå ut til at samfunnet begynner å normalisere
seg. Til tross for flere nedstengninger i 2021, er avfallsmengdene på vei tilbake til
nivåer tilsvarende før pandemien. Det betyr at vi ser en reduksjon av mengder i alle
vesentlige avfallstyper, og på totalnivå ble det samlet inn og levert nesten 146 400
tonn i 2021, ned med 7,2 prosent fra året før.
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Avfallsmengdene deles inn i restavfall og kildesorterte avfallstyper. Forholdet mellom disse to gir sorteringsgraden, og i 2021
var andelen restavfall 50,7 prosent av de totale avfallsmengdene.
Dette er en negativ utvikling fra året før, hvor andelen kildesorterte avfallstyper var noe høyere enn andelen restavfall.

t
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e
avfallsmengd
Sluttbehandlet
avfallsmengde

Restavfallsmengdene på gjenvinningsstasjonene har i
2021 vært den store bidragsyteren til reduserte mengder
restavfall totalt sett. Av total avfallsmengde mottatt på
gjenvinningsstasjonen utgjør andelen restavfall rekordlave 20
prosent. Med et særskilt søkelys på kildesortering gjennom
tiltak som innføring av gjennomsiktige bossekker i 2020 og
gjennomgang av store gjenstander, har man kunnet skille ut de
avfallstypene som ikke er restavfall. Dette har resultert i
betydelig reduserte kostnader for behandling av restavfallet.
Målt mot tidligere år, har vi her en kostnadsreduksjon på 50
prosent, i tillegg til at det bidrar positivt til sorteringsgraden.

Likevel er det grunn til å tro at sorteringsgraden kan utvikle
seg i positiv retning. I restavfallet er det blant annet store
mengder matavfall som nå rulles ut som egen sorteringsløsning i eierkommunene. Videre har det vært utført pilotprosjekt på innsamling av glass og metall som også kan vise til
positive virkninger.

KOMPLEKS- OG SKRAPJERN
2021 har vært ekstraordinært knyttet til inntekter fra
kompleks- og skrapjern. Med en knapphet i ressursene blir
god sortering av denne avfallstypen stadig viktigere. Råvaremangler gjør at prisene har holdt seg høye gjennom året. I
gjennomsnitt har de gått opp 88 prosent fra 2020.

Selv om vi jobber med forbedringsarbeid og hele tiden jobber
for kvalitet, er vi avhengige av at det avfallet vi får inn kan
sorteres og materialgjenvinnes. Her må flere i verdikjeden
være med og ta ansvar for å løse de utfordringene samfunnet
står ovenfor.

BYGGAVFALL
I samleposten «byggavfall» har det kommet betydelig mindre
mengder trykkimpregnert trevirke i 2021 sammenlignet med
2020. Totalt ble det innlevert knappe 4 000 tonn, en reduksjon
på 22 prosent fra 2020. Til tross for en normalisering til
nivåer fra før pandemien er det likevel større mengder også
sammenlignet med 2019 (opp 7 prosent). Dette er med og
støtter opp om fjorårets vurdering av 2020 – om at det første
pandemiåret ble et oppussingsår.

RESTAVFALL
Det er samlet inn totalt 74 290 tonn restavfall, 205 kilo per
innbygger. Trendene de siste årene er preget av mindre
mengder restavfall, og det er en reduksjon fra 2020 til 2021
på 5,3 prosent på de totale restavfallsmengdene.
Nesten 60 700 tonn av restavfallet (ca. 82 prosent) hentes
hjemme hos kundene. Av dette viser våre analyser at
40 prosent er matavfall. Det tilsvarer ca. 24 300 tonn
matavfall, eller 67 kilo per innbygger.
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Total mengde husholdningsavfall håndtert av BIR i 2021 var 146 389 tonn.
Denne figuren viser hva som skjer med avfallet.
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GJENVINNINGSSTASJON er et betjent mottak hvor kunden
mot betaling kan levere sortert grovavfall som for eksempel
trevirke, hageavfall, metall og lignende til gjenvinning.
Farlig avfall, elektronisk/elektrisk avfall, papir, papp,
drikkekartong, glass-, metall- og plastemballasje kan
leveres gratis.

Trevirke og farlig
avfall regnet som
sluttbehandlet

1 235 TONN

24,9
16,0

14,1

13,7

7,6

7,5

Sluttbehandlet
25 980 TONN 17,7 %

6,1

3,6

1,1

0,5

0,5

0,3

0,3

MATERIALGJENVINNING betyr at materialet i avfallet blir
råstoff til nye produkter.

Restavfall:
204,5 kilo per innbygger. 74 290 tonn totalt.

Gips og isolasjon:
7,5 kilo per innbygger. 2 710 tonn totalt.

ENERGIGJENVINNING (anleggets utnyttelsesgrad) betegner
prosessen som skjer ved BIRs energianlegg, og oppgis i
prosentvis andel av energien i forbrenningsprosessen som
utnyttes til produksjon av strøm og fjernvarme.

Trevirke:
64,8 kilo per innbygger. 23 534 tonn totalt.

Plastemballasje:
6,1 kilo per innbygger. 2 225 tonn totalt.

Papp/papir:
37,5 kilo per innbygger. 13 632 tonn totalt.

Farlig avfall inkludert batteri:
3,6 kilo per innbygger. 1 295 tonn totalt.

Lett forurenset masse:
24,9 kilo per innbygger. 9 054 tonn totalt.

Klor- og PCB-vindu:
1,1 kilo per innbygger. 389 tonn totalt.

Jern og metall:
16,0 kilo per innbygger. 5 800 tonn totalt.

Asbest:
0,5 kilo per innbygger. 190 tonn totalt.

Hageavfall:
14,1 kilo per innbygger. 5 108 tonn totalt.

Brom og ftalat:
0,5 kilo per innbygger. 185 tonn totalt.

Glass- og metallemballasje:
13,7 kilo per innbygger. 4 982 tonn totalt.

Matavfall:
0,3 kilo per innbygger. 119 tonn totalt.

EE-avfall:
7,6 kilo per innbygger. 2 778 tonn totalt.

Dekk uten felg:
0,3 kilo per innbygger. 98 tonn totalt.

BOSSBIL kjører i rute og henter restavfall og kildesortert
avfall hjemme hos kunde, men også kildesortert avfall fra
returpunkt.

SLUTTBEHANDLET avfall er det avfallet som ikke blir
utnyttet til verken material- eller energigjenvinning.

AVFALL FRA HUSHOLDNING er den totale mengden avfall
BIR tar imot fra våre husholdningskunder.

TOTAL GJENVINNING er summen av material- og
energigjenvunnet avfall.
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Helse og arbeidsmiljø
var tallene for 2020 503 medarbeidere (og 450,2 årsverk).
Gjennomsnittsalderen i konsernet er 42,1 år, slik den også
var i 2020.

ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER
– REKRUTTERE, UTVIKLE OG BEHOLDE
Våre medarbeidere er den viktigste ressursen for å
gjennomføre vårt samfunnsoppdrag. Alle medarbeidere har
ansvar for å bidra med kompetanse og engasjement slik at
vi kan realisere våre felles mål og nå vår visjon om å være
«Vestlendingenes egen miljøbedrift». Både ledere og medarbeidere har et ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø med
fokus på gode prestasjoner og leveranser.
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UTVIDET SAMFUNNSANSVAR
BIR har gjennom mange år hatt en bevisst holdning til et utvidet samfunnsansvar knyttet til ivaretakelse av mennesker
som av ulike grunner faller midlertidig ut av arbeidslivet.
Vi ønsker å være en god samarbeidspartner for attføringsog vekstbedrifter og NAV når det gjelder praksisplasser,
arbeidstrening samt ordinær ansettelse ved hjelp av ulike
tilskuddsordninger, som for eksempel lønnstilskudd.

Dyktige medarbeidere er helt nødvendig for å levere gode,
bærekraftige tjenester til våre kunder. Mange synes det er
meningsfullt å bidra til et større mål utenfor seg selv, og vi
opplever stor interesse og pågang for å jobbe i BIR-konsernet.

Samfunnsansvar

UTVIKLING AV BIR-KULTUR
Våre kjerneverdier er: superpålitelig, miljøpådriver, imøtekommende og lagspiller (SMIL) og slagordet er: Sammen
for en god sak. Vi bruker både slagord og kjerneverdiene
aktivt for å bygge en sterk bedriftskultur i BIR. Slagordet har
i tillegg betydning for vårt arbeid ut mot våre kunder.

BIR har lang tradisjon som lærebedrift. I 2021 har vi lærlinger
innen gjenvinningsfaget, yrkessjåførfaget og kontor- og administrasjonsfag. Det er viktig å ta inn lærlinger for å sikre tilgang
til bransjefaglig kompetanse. Ved utgangen av 2022 hadde vi
sju lærlinger. Gjennom BIRs program for lærlingene legger vi
til rette for at de blir kjent med hverandre, skaper samhold og
blir kjent med andre avdelinger enn sin egen.

Konsernet hadde i 2021 et sykefravær på 5,8 prosent (5,1 i
2020). Det er en økning på 0,7 prosentpoeng. Korttidsfraværet er på 2,1 og langtidsfraværet er på 3,7 prosent.

BIR er partner i REdu, avfalls- og gjenvinningsbransjens
store kompetanseløft initiert av bransjeorganisasjonen
Avfall Norge. Hovedformålet er å få flere kloke hoder inn i
avfalls- og gjenvinningsbransjen gjennom å styrke fagtilbudet i høyere utdanning, satse på kompetanseutvikling,
innovasjon og forskning og synliggjøre bransjens muligheter i tett samarbeid med medlemmene og universiteter.
Sommeren 2021 engasjerte vi én student som arbeidet med
blant annet fôrproduksjon hos BIR Bedrift AS.

Sykefravær - prosent
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BIR tiltrekker seg også fersk, relevant kompetanse gjennom
traineeprogrammet til Bergen Næringsråd. Her har vi vært
med siden oppstarten i 2009 og har i år en trainee hos BIR
Ressurs AS.
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I perioden 2020-2022 har BIR vært med å utvikle en pilot for
et digitalt kompetanseløft i bransjen. Dette er finansiert av
Kompetanse Norge og utviklet av HVL, UiB og Turbo Tape
Games sammen med BIR, RfD og Avfall Norge. Fagene, der
noen bygger på spillbasert læring er: Digital markedsføring
og kommunikasjon, Innovasjon for renovasjon og gjenvinning, Bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering, Tingenes internett og smarte byer og Fantastiske data.
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Sykefravær

BIR har over lang tid hatt fokus på å forebygge sykefravær,
etablere god oppfølging og sikre en tett dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Bedriftshelsetjenesten benyttes
aktivt både med hensyn til forebyggende tiltak, samt bistand
ved sykefravær.

Gjennom kompetansestyring og tilbud om videreutvikling av
kompetanse og rekruttering av nye medarbeidere sikrer vi at
vi har den riktige kompetansebasen for å løse vårt oppdrag.

Både ledere og medarbeidere, har et ansvar for å bidra til et
godt arbeidsmiljø.

Konsernet hadde per 31.12.2021 526 faste og midlertidige
medarbeidere (tilsvarende 455 årsverk). Til sammenligning

40

5,1

41

Sikkerhetsopplæring er en viktig del av vårt HMS-arbeid.
Våre medarbeidere skal få den opplæring, øvelse og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en sikker måte og
for å kunne mestre arbeidsoppgavene sine. Formålet med
opplæringen er å gjøre medarbeideren i stand til å utføre
arbeidet på en måte som reduserer risiko og belastninger i
arbeidet. og skal bidra til å forhindre arbeidsulykker, skader
og sykdom samt fremme produktivitet. Enkelte arbeidsoppgaver krever at flere medarbeidere må samarbeide for å få
jobben gjort. I disse situasjonene er planlegging og kommunikasjon særdeles viktig. Alle involverte må til enhver tid vite
hvor den/de andre er og hva de gjør for å unngå skader.

Vi arbeider systematisk for å utforme og forbedre arbeidsforholdene for å unngå arbeidsulykker, arbeidsrelaterte
sykdommer og sykefravær på grunn av både fysiske og
psykososiale risikofaktorer i arbeidsmiljøet.
BIR gjennomfører medarbeidertilfredshetsmålinger annet
hvert år med gode resultater. Resultatene fra disse undersøkelsene benyttes aktivt av ledelsen for å gjennomføre
forbedring.

MANGFOLD OG LIKESTILLING
BIR har, i likhet med mange virksomheter innen renovasjonsbransjen, en overvekt av mannlige medarbeidere. Vi arbeider
for å rekruttere inn kvinner der det er en overvekt av menn.

Ledelsen har et særskilt ansvar for å involvere seg for å
sikre organisasjonens måloppnåelse innen HMS. Dette
oppnås blant annet ved at HMS er første punkt på agendaen
i relevante møter.

I konsernstyret (BIR AS) er det 43 prosent kvinner. I styrene i
datterselskapene fordeler kvinneandelen seg som følger: BIR
Avfallsenergi 75 prosent, BIR Bedrift 67 prosent, BIR Privat 40
prosent, BIR Nett 33 prosent, BIR Transport 20 prosent. I hele
BIR-konsernet er kvinneandelen på 20 prosent.

I HMS-lovgivningen har arbeidsgiver hovedansvaret, men
alle arbeidstakere har medvirkningsplikt. Dersom man oppdager et farlig forhold på arbeidsplassen, skal man melde
fra i forbedringssystemet evt. til nærmeste leder/verneombud. Slik unngår vi at en god arbeidskollega blir skadet.

Vårt mål er å være en arbeidsplass med full likestilling
mellom kvinner og menn. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn eller andre forhold som etnisitet, alder, religion eller livssyn i saker som rekruttering,
lønns- og arbeidsvilkår, karriereutvikling og rekruttering,
forfremmelse og beskyttelse mot trakassering, i konsernet.
I BIR jobber vi for å skape mangfold i medarbeidergruppen
og har medarbeidere fra elleve forskjellige nasjonaliteter.

Medarbeiderne i konsernet kalles jevnlig inn til helsekontroll hos bedriftshelsetjenesten. Hyppigheten på kontrollene
er fremkommet ut fra risikoen forbundet med arbeidsoppgavene som man utfører. I 2021 var medarbeiderne i tre
virksomheter til arbeidsrelatert helsekontroll.

Fraværsskader
BIR jobber kontinuerlig for en skadefri arbeidsplass. Vi har
over tid etablert en god rapporteringskultur for uønskede
hendelser, herunder innmelding av alle typer skader. Disse
er grunnlaget for rapporteringen på blant annet H-verdien.
H-verdien er et tall på hyppighet av arbeidsulykker som
er så alvorlige at de medfører fravær fra arbeidsplassen.
Den defineres som antall arbeidsulykker med fravær pr.
1 000 000 arbeidede timer. Tallmaterialet viser en økning fra
2020. Selv om enhver økning på dette temaet er uønsket,
har vi ingen grunn til å tro at dette gir uttrykk for en generell
trend som kan tolkes som at sikkerhetsfokuset er redusert.
Selskapet følger nøye med på utviklingen i antall skader, og
vil ufortrødent fortsette å styrke HMS-arbeidet.

Alle medarbeidere har signert etiske retningslinjer gjennom
sin arbeidskontrakt.
BIR gjennomfører årlig flere store anskaffelser. Vi skal
opptre som en ansvarlig innkjøper. I samarbeid med våre
leverandører skal våre anskaffelser ivareta:
•

•
•

ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid,
diskriminering, fagforeningsrettigheter og retten til
kollektive forhandlinger
FNs barnekonvensjon
Arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland

VARSLING
BIR har etablert retningslinjer for varsling. Rutinen beskriver hvordan vi kan varsle samt hvordan arbeidsgiver skal
følge opp og undersøke et varsel.

Personskader med fravær - antall tilfeller
8

Vesentlige punkter som inngår i varslingsreglene er diskriminering, korrupsjon, forretningsmoral samt plikt og
rett til å si fra om lovovertredelser og brudd på BIRs etiske
retningslinjer. Den enkelte medarbeider skal føle trygghet
for å si fra dersom en opplever uregelmessigheter. I BIRs
etiske retningslinjer er det nedfelt at det ikke aksepteres
noen form for trakassering eller diskriminering.

7

HELSE OG ARBEIDSMILJØ
Et godt arbeidsmiljø er en grunnleggende forutsetning for
BIRs verdiskaping. Alle våre samarbeidspartnere, herunder
kunder, leverandører, eiere og samfunnet for øvrig, skal være
trygge på at BIR etterlever myndighetskrav og øvrige forventninger til et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø. Dette
skal oppnås gjennom systematisk arbeid preget av kunnskap,
erfaringslæring og en ledelse som ved handling viser at HMS
har prioritet uavhengig av andre behov og ønsker. Vi er sikre
på at en høy HMS-standard er nødvendig for optimal drift og
en langsiktig bedriftsøkonomisk lønnsomhet.

Ut over dette utføres det også vernerunder, interne revisjoner, utstyrskontroller, brannøvelser, stikkprøver av avfall,
kursing, m.m.

Etiske retningslinjer og anskaffelser
Områdene BIR opererer i er godt regulerte. Konflikter og
etiske dilemmaer kan likevel oppstå av ulike årsaker. Videre
ser vi en klar og positiv tendens til at samfunnet i større
grad skjerper kravene for å sikre seriøse aktører og en
seriøs bransje.
BIR har mange roller og opptrer som blant annet arbeidsgiver, kunde, leverandør og eier. Felles for rollene er
viktigheten av etisk opptreden i enhver sammenheng, både
forretningsmessig og personlig.

God planlegging avgjørende
BIR jobber systematisk med HMS. Planlegging har stor betydning for om du lykkes i HMS-arbeidet. Om man ikke gjør
forberedelsene skikkelig, kan det få uønskede konsekvenser
for den enkelte medarbeider som utfører arbeidet og for
arbeidsmiljøet. Noen av verktøyene som blir benyttet er
beskrevet nedenfor.
I BIR har hver virksomhet har sitt eget arbeidsmiljøutvalg (AMU). Utvalgene jobber for å sikre et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø i egen virksomhet, og vedtar årlig en plan over
alle HMS-aktivitetene som skal gjennomføres.
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Det er registrert en varslingssak i 2021, og saken er ferdig
behandlet.
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Sykefravær

Økning i antall avvik
Det ble totalt registrert 1060 saker i forbedringssystemet i
2021. Av disse er 66 av sakene forbedringsforslag, mens 994
av sakene er relatert til avvik. Samlet representerer antall
saker i forbedringssystemet en økning på over 50 prosent
sammenlignet med 2020. Økningen er i hovedsak relatert til
kategoriene farlige forhold/nestenulykker, øvrige kvalitetsavvik og forbedringsforslag.

H-verdi
24,6

25
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BIR benytter Landax som styringssystem i HMS-arbeidet.
Det har vært en målsetting å tilrettelegge for en god
rapporteringskultur, og øke rapporteringsgraden knyttet
til HMS-arbeidet i konsernet. Som et ledd i dette har vi tatt
i bruk flere moduler av Landax, blant annet sjekklister.
Dette har gjort det lettere å opprette og registrere avvik,
noe vi også ser som en viktig forklaring på økning i antall
saker knyttet til spesielt farlige forhold/nestenulykker og
øvrige kvalitetsavvik.
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BIRs etiske retningslinjer skal være en veileder for medarbeiderne når de står overfor krevende valg. De etiske
retningslinjer tydeliggjør de holdninger og den atferd
BIR forventer av hver enkelt medarbeider når det gjelder
respekt, integritet og lojalitet. Alle BIR sine medarbeidere
er gjennom ulike roller representanter for konsernet og er
med på å sikre tilliten til BIR som et ansvarlig selskap som
driver sin virksomhet redelig og med integritet.

Å identifisere/vurdere risiko er en kontinuerlig prosess. Vi
gjennomfører jevnlig revisjoner av våre risikovurderinger for
å holde risikonivået så lavt som mulig. Dette gjelder både
forhold som påvirker arbeidsmiljøet og bruken av kjemikalier.

6,5
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Alle medarbeidere tilbys årlig influensavaksine hos vår
bedriftshelsetjeneste. Ca. 30 prosent benyttet seg av dette
tilbudet høsten 2021. Dette er en markant økning fra tidligere år, og skyldes nok i hovedsak myndighetenes oppfordring
til å ta vaksinen.

6,6
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2020

2021

ikke unngås. I 2022 blir støyreduserende tiltak vurdert for å
hindre støyplager hos naboer.

Skade påført tredjepart
Antall materielle skader påført tredjepart endte på 53 i 2021.
Tilsvarende tall i 2020 var 56. Kostnadene forbundet med
disse skadene var 1 355 685 kroner mot 1 073 613 kroner i
2020.

Luktkartleggingen utført i 2020 viser at driften til energianlegget under normale driftsforhold ikke ble identifisert som
en kilde til merkbar lukt hos naboer. I likhet med mange av
de andre bedriftene i Rådalen, er det et potensiale for lukt
fra noen steder på anlegget, under særlige betingelser. Vi
har tiltak og rutiner som i så stor grad som mulig hindrer at
det kommer merkbar lukt fra vår drift.

Skade påført tredjepart - antall tilfeller
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I 2021 var det ingen luktklager som kunne relateres til
energianlegget. Ved hver luktklage blir det undersøkt i
anlegget og området rundt for å se etter unormale
hendelser som potensielt kan kobles til klagen.
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Materielle skader påført tredje person

4

Kundeklager
Det ble registrert 3 607 kundeklager fra husholdningene
i 2021. Tilsvarende tall for 2020 var 3 132. Flesteparten av
henvendelsene er klager om at beholderen ikke er tømt.
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Gjennom et helt år blir det tømt over 3,6 millioner avfallsbeholdere og containere. Dersom vi tar hensyn til dette, er
antall kundeklager lavt. Antallet tilsvarer 1,92 prosentandeler i forhold til antall boenheter og fritidsboliger eller 0,10
prosent i forhold til antall tømminger.
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Antall smitte- og karantenetilfeller har vært på et håndterlig
nivå. Driften har i all hovedsak gått som normalt. Innsamlingstjenesten og energianlegget er vurdert som mest
samfunnskritisk i driften. Disse tjenestene har store krav til
kontinuitet. Energianlegget driftes 24/7 gjennom hele året.
I og med at tjenestene har høy sårbarhet, har det vært et
særlig stort fokus på å unngå smitte, parallelt med planlegging for å opprettholde ordinær drift.

2 842
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Beredskapsåret 2021 og covid-19
2021 ble, som 2020, sterkt preget av koronaviruset. Konsernets beredskapsutvalg har hatt jevnlige møter for å avklare
ulike situasjoner underveis i pandemien.
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Naboklager

Kundeklager - antall tilfeller
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2016

De fleste kontoransatte har arbeidet hjemmefra, og det
har gitt oss nye utfordringer som for eksempel at vi nå har
over 100 «nye arbeidssteder» der vi har mindre oversikt
over arbeidsmiljøet. Medarbeiderne i operativ drift har ikke
kunnet praktisere hjemmekontor. Hybride løsninger stiller
særlige krav til blant annet ledelse, internkommunikasjon,
oppfølging og kontroll.

2021

Kundeklager
Naboklager
Det kom tre klager på støy fra energianlegget i 2021 fordelt
over de tre første kvartalene. Dette kom av utluftningsventiler på taket på energianlegget som slipper damp ut
fra kjelkretsen i forbindelse med oppstart av turbin. Dette
er en sikkerhetsventil og noe støy ved oppstart kan derfor

Vinteren 2021 ble det gjennomført en spørreundersøkelse for
å få innsikt i hvordan medarbeiderne har hatt det på jobb i
koronaperioden. Undersøkelsen viste at mange har kjent på
ensomhet under pandemien. Dette skyldes trolig ikke bare
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9 - Innovasjon og infrastruktur:
Vi skal bidra til utvikling av bærekraftig
og innovativ infrastruktur. Spesielt skal vi
bruke og dele vår kunnskap for å bidra til
gode avgjørelser.
11- Bærekraftige byer og samfunn:
Vi skal gjennom vår rolle som renovasjonsselskap bistå med tjenester og løsninger
som legger til rette for en bærekraftig og
smart byutvikling.

Industrivern
Energianlegget i BIR Avfallsenergi og BIR Bedrift er underlagt forskrift om industrivern.

5

5

BIR støtter opp under alle FNs bærekraftsmål. Vi eies av,
og er til for samfunnet rundt oss, og ser det derfor som vårt
ansvar å bidra til en bærekraftig utvikling. For å bidra på
best mulig måte, har vi prioritert de bærekraftsmålene hvor
vi i størst mulig grad kan gjøre en forskjell. Følgende mål er
ekstra viktige for oss i tiden som kommer:

Medarbeiderne har støtet opp om smitteverntiltakene på
jobb på en god måte. Mange av BIRs medarbeidere har
strukket seg langt under pandemien, og det er en sterkt
medvirkende årsak til at vi har kunnet holde driften i gang.

Naboklager - antall tilfeller

20

av vår virksomhet. For å redusere belastningen på miljøet
og forbedre kvaliteten på tjenestene, skal BIR ligge i front
og investere i bedre teknologi som reduserer utslipp av klimagasser. BIR skal være en god nabo og bidra til en positiv
miljøutvikling i samfunnet generelt og i de lokalsamfunn
som er berørt av vår virksomhet spesielt.

at vi omgås kolleger mindre, streng oppdeling i kohorter,
men hele koronasituasjonen der vi også skal begrense sosial
omgang i fritiden. For å bøte på dette fikk alle medarbeidere
som ønsket det, mulighet for å ringe bedriftshelsetjenesten
for individuell samtale. Undersøkelsen viste også at mange
på hjemmekontor har opplevd ergonomiske utfordringer i
form av vondt i nakken, skuldre og/eller rygg det siste året.
Bedriftshelsetjenesten har utarbeidet noen råd til de som
sitter på hjemmekontor. Nesten halvparten svarte at de ikke
hadde hatt medarbeidersamtale i koronaperioden. Alle ledere
ble oppfordret til å kalle inn til medarbeidersamtaler så
raskt det lar seg gjøre. I tillegg er det gjennomført en rekke
virksomhetsspesifikke tiltak i tillegg til mange kreative tiltak i
avdelinger og mellom medarbeidere.

På energianlegget er det utarbeidet en plan for industrivernøvelser for 2021 og 2022, og det ble gjennomført en øvelse i
2021 med tema «Gjennomgang av brannutstyr og verneutstyr».
Dette var en funksjonsøvelse med gjennomgang av utstyr
tilgjengelig for å bekjempe brann.

12 - Ansvarlig forbruk og produksjon:
Vi skal gjennom håndtering av avfall og
som pådriver for bærekraftige produksjonsvalg bidra til en bærekraftig forvaltning av avfallsressursene.

BIR Bedrift har gjennomført grunnleggende opplæring i brannslukking og førstehjelp for sine medarbeidere i industrivernet.
Det er også gjennomført opplæring i forsterket industrivern og
egen opplæring for faglederne. Det er gjennomført fire øvelser
i 2021. Det er også etablert en fast syklus for trening hver 14.
dag. På disse treningene rulles slanger ut, man måler hvor
lang tid som brukes og hvor mange lengder som trengs for å
komme til på aktuelle steder på området.

13 - Stoppe klimaendringene:
Vi skal kontinuerlig implementere tiltak for
å redusere vårt klimaavtrykk og legge til
rette for at vestlendinger har mulighet til å
ta klimasmerte valg.
17 - Samarbeid for å nå målene:
Vi skal aktivt dele vår kunnskap og erfaringer med andre som ønsker å utvikle sine
renovasjonstjenester. Vi skal også søke
nye samarbeid for å utvikle selskapet og
tjenestene som leveres.

TILSYN AV MYNDIGHETER
I oktober var Bergen brannvesen på tilsyn på energianlegget
på vegne av kommunen. Formålet med tilsynet var å vurdere
om brann- og eksplosjonsvernloven og internkontrollforskriften var ivaretatt. Tilsynet avdekket ingen avvik eller
anmerkinger.

BIR AS er Miljøfyrtårn, og BIR Bedrift er miljøsertifisert og
arbeider etter miljøstandarden ISO 14 001: 2015. Miljøsystemet skal sikre at hensynet til miljøet blir en del av de daglige rutinene og på den måten minimerer miljøpåvirkningen
fra vår drift. Som en miljøbedrift er bærekraft en naturlig
del av vårt daglige virke og bærekraft skal være en naturlig
del av hele organisasjonen og prege alle beslutninger som
tas, enten det er store investeringer eller daglige operative
valg.

I mai var Statsforvalteren på tilsyn/inspeksjon på Mjelstad
Miljø. Formålet med tilsynet var å vurdere om forurensingsloven og produktkontrolloven var ivaretatt. Fire avvik ble
gitt. Avvikene er svart ut, og virksomheten er i dialog med
Statsforvalteren om å få avsluttet avvikene.

YTRE MILJØ
BIR skal være «Vestlendingenes egen miljøbedrift». Visjonen støtter opp om vårt samfunnsansvar. Konsernet er en
viktig samfunnsaktør som håndterer store mengder avfall
på en samfunnsmessig og miljøriktig måte. Vi jobber for å
tilegne oss god informasjon om miljømessige konsekvenser
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ELEKTRIFISERING AV BILPARKEN
BIR har totalt 213 kjøretøy. Av disse er 38 nullutslippskjøretøy, derav fem renovasjonsbiler. Til sammenligning var
tilsvarende tall for 2020 31 nullutslippskjøretøy og fem
renovasjonsbiler.
Andelen nullutslippsbiler økte ikke i særlig grad i 2021,
men BIR Transport har investert i 15 nye kjøretøy, hvor 12 av
kjøretøyene er elektrisk. Dette er en stor investering for å nå
fremtidens krav og mål om å håndtere innsamling av husholdningsavfall med nullutslippskjøretøy. De første elektriske kjøretøyene vil allerede bli levert i løpet av høsten 2022.
Når kjøretøyene er på plass, vil ca. 30 prosent av bilparken
bestå av elektriske kjøretøy. Det arbeides videre med å sikre
at innsamlingen blir ivaretatt på en sikker og effektiv måte.
Virksomheten vil ha høyt fokus fremover på å få installert
hurtigladestasjoner for å etablere en god infrastruktur.
Dette vil være en viktig faktor for å sikre en stabil drift med
elektriske kjøretøy.

•

Investering i elektrisk lastebil og elektrisk kvern, samt
satt elektrisk sorteringsmaskin i bestilling.

•

Økt fokus på forbehandling av avfallet ved energianlegget gjennom kverning og god blanding. Dette medfører
stabil drift og dermed også mindre utslipp.

8

Mulighetsstudie for CO²-fangst ved energianlegget ble
gjennomført av Aker Carbon Capture, inkludert ein
parallell studie for varmeintegrasjon gjort av Norsk
Energi. Viktig grunnlag for framtidig CO²-fangst ved
anlegget.

5

•

•

BIR gjennomfører mesteparten av avfallsinnsamlingen i Bergen
sentrum fossilfritt. Dette har vi greid gjennom å redusere
den samlede kilometerproduksjon g
 jennom effektivisering av 
rutestrukturer samt å være helt i frontlinjen for å t este ut og
implementere innovativeog miljøvennlige driftsløsninger.

BIR Privat måler hvor mange beholdere vi gjenbruker i
forhold til hvor mange vi setter ut totalt. I 2021 sparte vi
kr 501 000 på å benytte beholdere om igjen. Tilsvarende
tall for 2020 var kr. 627 000.

•

BIR Privat har i samarbeid leverandører jobbet for
å øke andelen resirkulert plastmateriale i innkjøpte
beholdere. Det er eksperimentert med bruk av granulat
fra brukte beholdere som råmateriale for 3D-printer,
men foreløpig er ikke ønsket resultat på sluttproduktet
oppnådd.

Etter hvert som bossnettet i Bergen blir bygget ut, reduseres samtidig behovet for tungtransport i sentrum. Der bossbilene tidligere kjørte inn i gatene for å hente boss, benytter
nå kundene seg av det underjordiske rørnettet og bosset blir
hentet i terminalen i Jekteviken.
BIR Privat har et mål om en fossilfri drift. De anskaffer
stadig flere elektriske varebiler til sin drift. Også den mobile
gjenvinningsstasjonen. En bil er allerede byttet ut og flere
leveres i løpet 2022.

•

•

Vi har investert i ny vaskemaskin for beholdere og går
med det over fra dieseldrift til fjernvarme.
Det er gjennomført en effektivisering av innsamlingsrutene for renovasjonsbilene som tømmer papir og plast.

KLIMAREDUSERENDE TILTAK
BIR jobber med følgende tiltak for å redusere klimautslippene:

•

•

BIR jobber aktivt med sirkulær økonomi og bidrar til å
skape avfallsstrømmer som blir nytt råstoff til matvareproduksjon, f.eks. melbillelarver til menneskeføde og
dyrefôr.

•

Fjernvarmenettet bygges ut ytterligere sammen med
Eviny Termo AS. Fjernvarme er basert på fornybar energi fra energianlegget i Rådalen. Fjernvarme erstatter
bruk av fyringsolje i lokale fyringssentraler og oljefyrer.
I takt med at bossnettet i Bergen bygges ut, reduseres
behovet for å kjøre med bossbiler i sentrum.

MILJØHENDELSER I 2021
I 2021 ble det registrert 39 miljøuhell, mot 21 miljøuhell i
2020. Hvert år har BIR målsetning om at det ikke skal skje
miljøuhell som er så alvorlige at de må rapporteres til Statsforvalteren eller Miljødirektoratet. I fjor ble det rapportert to
hendelser til Miljødirektoratet, se tabellen nedenfor.

•

Vi har økt andelen av kjøretøy som kjører piggfritt til 75
prosent.

7

7

Som tabellen nedenfor viser, har summen av BIRs CO²-utslipp økt betydelig sammenlignet med tidligere år. Årsaken
til dette er at vi fra og med 2020 rapporterer på flere poster
i Scope 3, som er frivillig rapportering av indirekte utslipp
knyttet til innkjøpte varer eller tjenester.
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Prosessutslipp er den største CO²-kilden i BIRs klimaregnskap. Med prosessutslipp menes beregnet fossil andel av
CO²-utslippet fra forbrenning av avfall i energianlegget.
Dette CO²-utslippet vil bestå av karbon fra både fossile og
fornybare kilder. Plast og lignende vil gi fossilt utslipp, mens
for eksempel matavfall, tekstiler av naturfiber og papir vil gi
fornybart utslipp.

1

BIR Privat og BIR Transport samarbeider om å redusere antall kilometer kjørt per kilo innsamlet avfall.
For eksempel blir stadig flere nedgravde løsninger og
returpunkt utrustet med sensor som gir opplysninger
om fyllingsgraden. Dermed kan tømmefrekvensen
optimaliseres.

•

GHG (GreenHouseGas)-protokollen deler utslippene inn i
tre hovedsegmenter, såkalte Scope, som inkluderer både
direkte og indirekte utslipp.

Miljøuhell rapportert til Miljødirektoratet

0

2016

2017

2018

2019

Miljøuhell

Dato

Miljøhendelse

Påvirkning

Arbeidssted

22.2

Brudd på døgngrense for støv

Luft

Energianlegget

23.8

Brudd på døgngrense for støv

Luft

Energianlegget

Utslipp av tonn CO2-ekvivalenter

2016

2017

2018

2019

Energibruk

95,2

81,9

109,0

91,4

119,0

82,3

Varekjøp

48,9

46,6

52,2

17,3

6 673,1

7 327,4

73,5

67,7

353,9

433,6

83,0

117,2

524,2

497,3

243,4

495,2

1 577,1

1 733,9

Transport og reise
Tjenestekjøp

79 568,7

77 854,7

85 572,0

81 027,5

86 922,0

92 673,5

Sum

80 310,5

78 548,2

86 330,5

82 065,0

95 374,2

101 934,2

Klimagassregnskapet er basert på direkte og indirekte energiforbruk knyttet til BIR sine aktiviteter. Klimafotavtrykket
gir en oversikt over konsernets klimagassutslipp omregnet
til tonn CO²-ekvivalenter, og er basert på informasjon fra
både interne og eksterne systemer.
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2021

Direkteutslipp

Klimaregnskapet
BIR er medlem i Klimapartner Vestland. Gjennom vår
deltakelse der har konsernet siden 2013 utarbeidet årlige
klimaregnskap.

Energianlegget installerte et nytt system for å hente
ut spillvarme fra et av rensetrinnene i den ene ovnen i
slutten av 2020. Dette systemet var i drift gjennom 2021
og har vært et av bidragene til en 6 prosent økning i
fjernvarmeleveranse og 24 prosent økning i elektrisitetsproduksjon.

2020
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Energianlegget
BIR Avfallsenergi sin hovedoppgave er å gi restavfall fra husholdninger og bedrifter trygg behandling
slik at miljøgifter blir tatt ut av kretsløpet. Denne behandlingen gir store mengder energi som utnyttes
til oppvarming og elektrisitetsproduksjon.

Dette gjør BIR Avfallsenergi AS til Bergens største produsent
av miljøvennlig varme. I 2021 leverte vi 294 GWh varme til
Eviny Termos fjernvarmenett tilsvarende årsbehovet til rundt
28 000 husstander. I tillegg produserte vi 109 GWh elektrisitet
tilsvarende årsbehovet til over 5 000 eneboliger. Stabil drift er
et fokusområde ved energianlegget for å sikre at ressursene i
avfallet blir ivaretatt gjennom energiutnyttelse.

GWh. Av dette ble det levert 294 GWh til fjernvarmenettet
og 109 GWh elektrisitet, i tillegg til intern bruk av damp på
energianlegget. Dette gav en energiutnyttelse på 77 prosent.
Fjernvarmenettet er fortsatt under utbygging av Eviny Termo
og i årene fremover vil mer avfallsvarme leveres til nettet.
Energianlegget er tilpasset fremtidig fjernvarmekapasitet.
Det brukes ikke fossile energikilder til å forbrenne avfallet
under normal drift, kun i situasjoner der en ovn må stoppes/
startes, eller hvis temperaturen i brennkammeret blir
for lav benyttes det olje i forbrenningen. I 2021 utgjorde
energimengden fra benyttet olje i brennkammeret
ca. 1 prosent av nettoenergien fra ovnene.

Energianlegget har konsesjon til å motta og energigjenvinne
husholdningsavfall og næringsavfall som ikke materialgjenvinnes, mindre mengder sykehusavfall og medisinrester,
avløpsslam, brukt kulladsorbent fra eget renseanlegg og
visse typer bygg- og riveavfall klassifisert som farlig avfall.
I 2021 mottok vi totalt 237 000 tonn avfall, fordelt nesten
50/50 mellom husholdnings- og næringsavfall. Av dette var
totalt 20 800 tonn blandet returtrevirke og 2 700 tonn byggog riveavfall klassifisert som farlig avfall.

Mot slutten av 2020 ble det installert et nytt system for å hente
ut spillvarme fra et av rensetrinnene til den ene ovnen. Dette
systemet var i drift i 2021 for å frostsikre deler av prosessutstyret
vårt, slik at annen energi frigjøres til fjernvarmenettet.
Dette ser vi tydelig effekten av da det har vært en økning i
fjernvarmeleveranse på 6 prosent sammenlignet med 2020 og
en økning i elektrisitet på 24 prosent.

Den totale avfallsmengden inkluderer også rundt 9 100 tonn
sortert restavfall importert fra Storbritannia. Dette sikrer at
energianlegget har mulighet til å levere mest mulig varme
til fjernvarmenettet i kalde perioder. Behandling av dette
avfallet hos oss bidrar også til at mindre blir lagt på deponi
i Storbritannia, som ikke har nok forbrenningskapasitet til å
håndtere alt avfall som oppstår i landet. Dette reduserer det
samlede klimagassutslippet.

Det har også vært økt fokus på forbehandling av avfallet
i form av kverning og blanding før forbrenning. Dette gir
en homogen avfallsblanding og jevn brennverdi, som
videre bidrar til mer effektiv forbrenning og dermed økt
energiproduksjon.

BEHANDLINGSMETODE
Forbrenningsanlegget består av to forbrenningsovner
med fire rensetrinn hver, bygget i henholdsvis 1999 og
2010. Ovnene er utstyrt med trinnvis tilsetting av luft og
resirkulering av avgasser for å oppnå en renest mulig
forbrenning. Energien som frigjøres fra avfallet utnyttes
til strøm og varme og er en vesentlig mer miljøvennlig
behandlingsmåte enn deponering som var standard
behandlingsmåte tidligere og fortsatt er det i flere land i
Europa. Deponering av avfall frigjør metan, som er en mye
mer potent klimagass enn CO². Avfallet inneholder også
en blanding av karbon fra fornybare og fossile kilder. Den
fornybare andelen av CO²-utslippet bidrar ikke til en netto
økning av CO²-mengden i atmosfæren.

UTSLIPP
Utslipp fra energianlegget går til luft og vann. Kravene til
utslipp er strenge, og til luft er de i samsvar med tilsvarende
krav i EU. Til vann er grensene for noen komponenter satt
vesentlig strengere enn EU-kravene. Utslipp til både luft
og vann ligger generelt lavt, og ofte så lavt at de ikke kan
måles. Alle våre utslipp til luft og vann ligger tilgjengelige på
www.norskeutslipp.no.
Utslipp til luft
Flere komponenter måles kontinuerlig med avanserte
målemetoder ved anlegget. Tungmetaller og dioksiner måles
to ganger i året. I 2021 ble dette gjort av firmaene Applica
Test & Certification og Eurofins fra Danmark. Dette firmaet
kontrollerer også at våre kontinuerlige målere viser korrekte
verdier. NOx-utslipp fra anlegget er det eneste som ligger
i det øvre sjiktet av grenseverdien, rundt 50-70 prosent. De
andre komponentene ligger lavere, normalt fra 0-30 prosent
av grensen, mange under 10 prosent.

ENERGIUTNYTTELSE
Energien i avfallet benyttes til å varme opp og fordampe
vann som går videre til strømproduksjon og fjernvarme i
Eviny Termos fjernvarmenett. I 2021 gikk totalt 800 000 tonn
vann gjennom kjelene, med et netto energiinnhold på 597

48

Det har blitt identifisert tette rør som kobles til
utfelling av kalsiumkarbonat som følge av blanding av
forbrenningsanlegget sitt kalsiumrike avløpsvann og
biogassanlegget sitt karbonatrike avløpsvann. I siste del
av 2021 ble det derfor sett i gang et prosjekt for å løse
problemet. Midlertidig løsning ble tidsregulerte påslipp til
avløpet for å forsøke å hindre videre utfelling. Prosjektet
fortsetter i 2022.

I januar 2021 oppstod det brann i avfallsbunkeren som
medførte utslipp av branngasser. Brannen ble slukket
raskt og det ble skrevet avvik og tilhørende rapport. I første
kvartal 2021 var det også et tilfelle der døgnverdien for støv
var over grenseverdien. Begge hendelser ble rapportert til
miljødirektoratet, samt et strømbrudd som medførte utfall
av utslippsmålerne.
Det har også vært kortvarige utslippstopper av ulike
komponenter, hovedsakelig CO, som brøt halvtimes
grenseverdiene. Disse rapporteres til fylkesmannens
miljøvernavdeling som en del av industriens årlige
egenkontrollrapport.

RESTPRODUKTER
I likhet med enhver annen ovn er det igjen aske etter
forbrenningen av avfallet. Denne mengden utgjør totalt
ca. 20-25 prosent av den totale avfallsmengden som er
mottatt ved anlegget. Mengden restprodukter fordeler
seg mellom bunnaske, flyveaske, metall og filterkake
fra vannrenseanlegget. Bunnasken ble levert til BIR
Avfallsenergis deponi Mjelstad Miljø på Osterøy, for
utsortering av metaller og sluttbehandling. Det ble levert
44 000 tonn bunnaske, og rundt 5 100 tonn ulike metaller
ble sortert ut fra dette og levert til gjenvinning. Flyveaske
og filterkake utgjorde henholdsvis 7 200 og 600 tonn, og ble
håndtert og deklarert som farlig avfall. Dette ble levert til
godkjent behandling hos NOAH AS på Langøya i Vestfold og
Telemark.

I 2021 ble det gjennomført en mulighetsstudie for
karbonfangst ved forbrenningsanlegget i Rådalen, som
tok for seg flere fangstscenarioer. Totalt utslipp av både
fossilt og biogent CO² var på ca. 260 000 tonn i 2021, og
mulighetsstudien så på å fange deler eller nærmest hele
mengden. Norsk energi utførte parallelt en studie for
varmeintegrasjon knyttet til et mulig fangstanlegg. Det er
også prosjektert for måling av fossilt/biogent CO² i 2022, et
prosjekt som er viktig både for å rapportere korrekt utslipp
og for å vurdere fangstgrad ved eventuell CO²-fangst.
Økt elektrifisering av maskiner i sorteringshallen ved
anlegget gjennom innkjøp av elektrisk lastebil og elektrisk
kvern har redusert CO²-utslippet.

UTSLIPPSAVGIFT
Energianlegget er pålagt å betale avgift for utslippene
av NOx. BIR Avfallsenergi er medlem av Næringslivets
NOx-fond, som gir fritak for NOx avgift, men krever en
innbetaling til fondet på 10,5 kr/kg. Pengene som dette
fondet får inn, går til NOx-reduserende tiltak i industrien og
transportsektoren.

Utslipp til vann
Det tas ukentlige prøver av avløpsvannet fra røykgassrenseprosessen, disse analyseres av firmaet Eurofins AS.
Vannet analyseres for kvikksølvinnhold hver uke, mens
andre tungmetaller analyseres hver tredje uke. Dette er i
tråd med vår utslippstillatelse.

Det ble innbetalt ca. 2 000 000 kroner til NOx-fondet i 2021,
tilsvarende ca. 193 500 kg NOx.

Ingen av analysene som er tatt av avløpsvannet fra
røykgassrensingen viste resultater over grenseverdier.

I Statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt innføring av CO²avgift for fossile utslipp fra forbrenning.

Avløp for vann for forbrenningsanlegget er felles
for flere naboaktører, blant annet biogassanlegget.
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Årets sirkulære bedrift
Under den store sirkulærkonferansen 2021 ble BIR kåret til Årets sirkulære bedrift. Juryen la vekt på
at BIR tar ansvar for det grønne skiftet langt utover det som er forventet av interkommunale selskaper
og at BIR er sentral i en bred omstilling fra lineær til sirkulær økonomi i bergensområdet.

dele kunnskap om sirkulær økonomi, og de har arrangert
Gjenbruksuken for lokale aktører fra ulike næringer
for å motivere andre virksomheter til å omstille seg til
sirkulær økonomi og bevaring av råmaterialer i kretsløpet,
begrunnet leder av juryleder Olav Elvestuen under
utdelingen.

Prisen ble delt ut for første gang av Cnytt, Norsk Senter
for sirkulær økonomi og Circular Norway. Formålet med
prisen er å løfte frem en virksomhet som utmerker seg
innen sirkulære forretningsmodeller og slik bidrar til å
bevare råmaterialer lenger i kretsløpet, bidrar til kutt i
CO²-utslipp og redusere avfall, og ikke minst – inspirere
andre virksomheter til å omstille seg til sirkulær økonomi.

Juryen uttalte videre at BIR utmerker seg som selskap
generelt.
JURYENS BEGRUNNELSE
– BIR tenker større enn bare seg selv og er unike i
måten de løfter frem andre selskaper og har støttet
gründerbedrifter i omstillingen mot det grønne skiftet. De
har bidratt med utviklingsstøtte til flere bedrifter, hvor en
av dem i dag er et børsnotert selskap. De har invitert inn
gründerselskaper til møte med konsernledelsen for å
lære. De har vært med på å etablere Sirkulærskolen for å

– BIR er mer transparent enn andre selskaper de kan
sammenligne seg med, og slik sett er et eksempel
til etterfølgelse. De store norske bedriftene – og
utviklingsinstitusjoner – har også mye å lære av hvordan
BIR kobler aktører, satser på nyutvikling og involverer seg
for verdier til fellesskapet.

Prisen er en pokal som forestiller
en lotusblomst, og er laget av plastkanner og en gammel trekloss funnet
ved havet. Lotusblomsten symboliserer
skaperkraft, begynnelse og renhet

50

51

52

53

Innovasjon i verdikjeden
BIR innoverer både i og utenfor egen verdikjede. En av måtene det gjøres på, er å investere i gründerbedrifter som bygger opp under BIRs strategi om å være ledende innen utvikling av sirkulære kretsløp.
Innovasjon er en av grunnene som juryen vektla da BIR i 2021 ble kåret til «Årets sirkulære bedrift».

IDÉGENERERING

IDÉGENERERING

For BIR er det avgjørende at selskapene vi knytter oss
til ikke innoverer bare for å innovere. Hovedtanken er at
selskapene skal bidra til å løse et eksisterende problem. At
selskapene BIR investerer i er miljøvennlige er viktig, men
de må i tillegg være økonomisk bærekraftige.
BIR må være aktive, og søke utover egen bransje for å finne
samarbeidsmuligheter.
– Vi søker å finne selskaper som kan ha en etterspørsel
for de ressursene som vi besitter, deretter prøver vi å koble
disse selskapene mot oss, sier utviklingssjef Stian Halland.
Han legger til at BIR også kan koble de aktuelle selskapene
direkte til avfallsprodusentene, uten at ressursene går
gjennom BIR.
– Da har vi også gjort jobben vår, sier Halland.
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INNOVASJON

INNOVASJON

ORIGINALITET

I oktober endret WasteIQ navn til Carrot. Selskapet leverer
IT-systemer for dataflyt av avfall og kundedata. Selskapet
har i 2021 vist tydelig hvilken effekt deres IT-systemer
har på sortering av avfall. På Vestkanten Storsenter økte
sorteringsgraden fra 54 prosent til over 70 prosent etter
implementering av Carrot sine løsninger. Bedre sortering
gjør det mulig å bruke avfallet som ressurs og innsikt
fra dataene gjør det lettere å redusere hvor mye avfall kundene
produserer. Systemet vil også bli tatt i bruk på flere andre
Thon-kjøpesentre. Avtalen tilsier at det er stor tillit til Carrot
sine løsninger.

kapital, og selskapet vil fortsette å innhente finansiering i
2022. Invertapro har bevist at det bare er finansiering av økt
produksjonskapasitet som er nødvendig for at selskapet
skal bli lønnsomt.

Invertapro er et eksempel på oppsirkulering i praksis.
Selskapet benytter vegetabilsk matavfall til produksjon av
larver, og omgjør dermed matrester fra avfall til ressurs. I
2021 solgte Invertapro nærmere tre tonn med larveprodukt,
og har fått godkjent både produksjonsprosess og produkt
av hundefôr av Mattilsynet. Invertapro jobber nå med å
finansiere en ny fabrikk. I 2021 gikk Norgesgruppen inn med

Norsk Riving AS er en riveentreprenør som jobber med
ombruk av avfall fra bygg- og anleggsnæringen. Bransjen
står for 40 prosent av jordens klimagassutslipp, gjenbruk
av materialer og inventar bidrar til å redusere dette. I 2021
hadde selskapet god utvikling når det gjelder økonomiske
resultater, kompetanse og etablering av markedsplass for
brukte byggematerialer.

ORIGINA

PROBLEMLØSING

CIMBIO AS ble etablert som et nettverksselskap som
skal fremme BIRs interesser innen biologiske fraksjoner.
CIMBIO AS skal være en bioklynge som bidrar til utvikling av
innovasjonsprosjekter, samarbeid knyttet til nye verdikjeder,
utvikling av teknisk infrastruktur og forretningsmodeller
innen sirkulær økonomi. To ganger i året arrangerer CIMBIO
og EU-prosjektet HOOP «Biowaste Club», hvor aktører langs
bioverdikjeden samles for å dele erfaringer, og bidra til å øke
samarbeidet på bioressurser i regionen.

For Bergen Carbon Solutions (BCS) har 2021 også vært et
innholdsrikt år. Selskapet bruker CO² til å lage karbonnanofiber. 19. april ble selskapet notert på Euronext Growth,
en markedsplass for notering og elektronisk handel av
aksjer. BCS er nå i gang med å etablere sin første fullskalafabrikk i Mosjøen.

Biosirkel Vestland ble stiftet av BIR AS og Indre Hordaland
Miljøverk IKS (IHM) i juli 2021, med mål om å utrede
mulighetene for et biogassanlegg for behandling av
matavfall og husdyrgjødsel på Voss. Dette vil støtte opp om
de strategiske driverne om å «ta samfunnsansvar før og
etter egen verdikjede», og «sikre helhetlige løsninger og
kontroll på avfallsstrømmer».
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Innsamling av matavfall

Holdningsskapende arbeid

I 2021 skjøt pilotprosjekter med innsamling av matavfall fart i flere parallelle spor. Disse sikret at vi nå
er i rute med å innfri EUs krav om at innsamling av matavfall skal være i gang innen 2023.

Det digitale undervisningstilbudet har vært flittig brukt av skolene i 2021 og vært en god erstatning da
koronapandemien satte en begrensning på fysisk oppmøte ute på skolene. Utendørs var det derimot
stor dugnadsaktivitet og mange tok oppfordringen vår om å rydde naturen fri for boss.

Ikke alle har plass til flere spann utenfor boligen. Disse kundene
fikk fra januar 2022 mulighet til å levere matavfallet sitt til egne
containere for matavfall på ca. 60 returpunkt i Bergen.

I begynnelsen av mars ble to nedgravde nedkast for
glass- og metallemballasje erstattet med nedkast for
matavfall i bossnettet i Bergen sentrum. I løpet av året
ble ytterligere tre nedkast åpnet, og nær 85 prosent av
bossnettkundene fikk med det tilbud om å levere matavfallet
sitt. Oppslutningen ble på rundt 19 prosent.

PAPIRPOSER
Undersøkelser har vist at mikroplast kan spres i gjødsel
fra biogass til landbruk, både fra vanlig plast og bioplast. Vi
ønsker ikke at matavfall fra BIR skal bidra til dette, og det
ble derfor besluttet å bruke papirposer til matavfallet.

I midten av mars var vi klare til å hente matavfall for første
gang hos 1500 pilotkunder i Bergen vest. Her ble det delt
ut matavfallsspann til alle kundene i pilotområdet. Det fikk
også alle husholdningskundene i Samnanger. I mai ble
matavfallet deres hentet for første gang.

I oppstarten kom det en del kundeklager på at papirposene
revnet. Vi byttet derfor til en mer solid papirpose. Dette så
ut til å være en forbedring for brukervennligheten, da antall
klager på posene minket etter denne endringen.

Tømmeregistreringen viste at kun rundt 30 prosent av
innbyggerne i pilotområdene tok spannene i bruk. Tallet ble
det samme, selv etter at vi utvidet pilotområdet i Bergen vest
med kunder som fikk mulighet til å aktivt bestille spann.

PLUKKANALYSER
I løpet av året ble det gjennomført flere plukkanalyser av
matavfallet fra pilotene. Analysene ble gjennomført for å
sjekke renheten i det sorterte matavfallet. Resultatene
viste at pilotkundene sorterte svært bra, med 98 prosent
matavfall og korrekt pose.

BESTILLING FREMFOR AVBESTILLING
Erfaringene fra disse pilotene gjorde at det ble besluttet å gå
videre med utrullingen basert på bestilling fremfor utdeling
av spann til alle.
Hjemmekompostering er en etablert og foretrukket løsning
for mange av BIR-kundene, noe også spørreundersøkelser
gjennomført i løpet av året har vist. Vi oppfordrer til å fortsette
med hjemmekompostering for dem som ønsker det.

VIDERE PLANER
I løpet av 2022 vil vi tilby hjemmehenting av matavfall fra
husholdninger i alle våre eierkommuner, i tillegg til tilbud
om å levere på utvalgte returpunkt i Bergen.
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Askøy har BIRs idrettslag IL Reno gjennomført tre dugnader
sammen med idrettslag og skoleklasser. Gjennom en
formidabel innsats ble over 500 gamle bildekk fjernet. Elever
fra de to videregående skolene Danielsen og Amalie Skram
har deltatt i to ryddeaksjoner rundt Store Lungegårdsvann.

I løpet av de siste årene har vi videreutviklet det digitale
undervisningstilbudet innen miljølære. Nettsidene bir.no
inneholder en rekke temafilmer og tips til aktiviteter, og har
vært fine å henvise lærere til i perioden med et samfunn
preget av korona og smitterestriksjoner.

Ved våre elleve gjenvinningsstasjoner har vi tatt imot 407
sekker med dugnadsboss. Bossbiler i rute har hentet fulle
dugnadssekker, og registrert i alt 464 strandryddesekker. Det
ble totalt 871 sekker med dugnadsboss.

SAMARBEID MED VILVITE
I samarbeid med VilVite har vi utarbeidet et eget
undervisningstilbud til ungdomsskoler om forbruk og
bærekraft. VilVite har også vært koronastengt for besøkende
store deler av året, men i et par uker der smittenivået
var relativt lavt, kunne skoleopplegget gjennomføres
ute på skolene. Flere 9.- og 10.-klassinger fikk gjennom
læringsprogrammet undervisning om globale utfordringer
knyttet til forbrukersamfunnet.

Deltakelsen under BIRs tradisjonelle vårdugnad var også
preget av koronapandemien og kun 76 dugnader ble
rapportert inn. Til sammenligning har 166 dugnadslag deltatt
under årets aksjon i 2022, og kurven peker nå bratt oppover.
Folk liker å få det fint rundt seg til 17. mai!

POPULÆRE INSEKTER
Like før sommeren fikk vi en liten insektfarm der vi følger
med på melbillelarvens fascinerende utvikling fra egg til
larve, som pupper seg i noen uker, før en liten bille titter
frem. Vi tok insektfarmen med oss på noen arrangementer,
deriblant Fremtidsfestivalen på Oseana. Det var stor interesse
fra små og store til å stifte nærmere bekjentskap med
det yrende livet i den lille farmen. Den lille larvefabrikken
ble også lånt ut til skoleklasser, og er uten tvil en ny og
interessant erfaring for elever og lærere.

BIRS DUGNADSAKTIVITET I 2021
I BIR sine eierkommuner, Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam,
Osterøy, Samnanger og Vaksdal, ble det gjennomført i alt 182
strandryddinger i 2021. Det ble samlet inn totalt 38 135 kilo.
Dugnadene er registrert på henholdsvis bir.no og ryddnorge.no.
BIR har selv arrangert flere dugnader i løpet av året. Vi har
hatt en dugnad rundt Kristianborg-vannet på Minde og tre
dugnader rundt brofestet til Askøybroen sammen med ulike
bedrifter. I en på myr ved Tjuavågene på Florvågøyna på
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Styrets beretning
BIRs kjerneoppgave er å skape verdi for våre eiere og kunder gjennom å levere effektive,
pålitelige og bærekraftige renovasjonstjenester. BIR håndterte 146 000 tonn husholdningsavfall
i 2021 og total gjenvinningsprosent ble 79,5. Konsernets konkurranseutsatte virksomhet
håndterte til sammen 72 000 tonn næringsavfall med 97 prosent total gjenvinningsgrad.
Alle selskapene i BIR har tatt nødvendige smittevernhensyn og har klart å levere tilnærmet
normal drift gjennom det andre pandemiåret, i tillegg til å jobbe med utviklingsprosjekter
som støtter opp under kjerneverdien «miljøpådriver».

1
2
0

Styrets
beretning

2021 KORT OPPSUMMERT

Driftsresultatet ble økt
fra 52,1 mill. kr. i 2020 til
151,3 mill. kr. i 2021.

BIR ble kåret til «Årets sirkulære bedrift» for ansvaret vi
har tatt for det grønne skiftet.

Bossnettet og kun elektriske
bossbiler gir fossilfri bossinnhenting i Bergen sentrum.

Årsresultatet etter skatt ga
overskudd på 116,3 mill. kr.
mot -0,5 mill. kr. i 2020.

BIRs samarbeid med akademia,
grundere og næringsliv om
sirkulær økonomi fortsetter.

BIR jobber videre for å få produsentene
til å dekke en større del av innsamlingsog gjenvinningskostnadene.

Medarbeiderne støttet opp
om smitteverntiltak og BIR
leverte tjenester som normalt.

Koronapandemien sørget for at
sykefraværet i BIR økte til 5,8
prosent, fra 5,1 prosent i 2020.

BIR samler data fra 190 000 sensorer
plassert på bossnett, bosspann,
nedgravde løsninger og returpunkt.

BIR får tidenes beste score
på kundetilfredshet. Den
ligger nå på 85,1 prosent.

Kvinneandelen i BIR-konsernet
er 20 prosent totalt og 36
prosent i konsernledelsen.

BIR Avfallsenergi setter ny rekord i snittleveranse inn på BKK Varme sitt fjernvarmenett
på 60 MW miljøvennlig energi hele døgnet.

kr

TAKK TIL MEDARBEIDERE: Styret takker samtlige medarbeidere for god arbeidsinnsats i året som har gått. I et krevende andre
år med pandemi, har det vært lagt ned ekstraordinær stor innsats for å levere gode renovasjonstjenester i løpet av 2021. Gode
smitteverntiltak har stått i høysetet og ført til at kundene har fått gode tjenester. Tilpasningsdyktige og motiverte medarbeidere
har vært avgjørende for at BIR også i 2021 har vist seg som en viktig samfunnsaktør, servicebedrift og et ledende avfallsselskap.
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BIR er landets eneste renovasjons- og ressurskonsern
som har selskaper i hele avfallets verdikjede. I 2020 ble det
vedtatt ny konsernstrategi for perioden 2020-2024. Kjerneverdiene – superpålitelig, miljøpådriver, imøtekommende
og lagspiller (SMIL) – og visjonen ligger fortsatt som et godt
fundament. Den overordnede ambisjonen er at BIR skal
være en miljøbedrift som viser vei, noe som innebærer å
være ledende på å skape verdi av avfallsressurser,
miljøvennlig avfallshåndtering og ledende på innovasjon og
kundevennlige tjenester.

OM VIRKSOMHETEN
BIR er et renovasjons- og ressurskonsern som eies av åtte
kommuner i bergensregionen: Askøy, Bergen, Bjørnafjorden,
Kvam, Osterøy, Samnanger, Vaksdal og Øygarden. BIR er
eid av vestlendinger og skaper verdier for vestlendinger.
Konsernmodellen strekker seg tilbake til 2002 med etablering av BIR AS som morselskap og ulike driftsselskap
som døtre. Strategien bak konsernmodellen var å «etablere
strategisk kontroll med avfallsstrømmen og derigjennom
øke verdiskapingen, utvikle BIR til en servicebedrift, oppnå
kostnadseffektiv drift og oppnå armlengdes avstand mellom
innkjøper og utfører». Gjennom opprettelsen av BIR som aksjeselskap og organisering etter konsernmodellen, ble det
satt ytterligere søkelys på verdiskaping og kostnadseffektiv
drift. Kjernen i modellen er like tjenester og priser for alle
eierkommunene. Styret mener at utviklingen gjennom perioden viser at dette var en klok beslutning og at vi sammen
har oppnådd mer enn kommunene kunne gjort hver for seg.

I konsernstrategien er det definert seks satsningsområder
som skal sikre at målene nås: BIR skal være en sentral
driver for utvikling av sirkulære verdikjeder, ta samfunnsansvar før og etter egen verdikjede, sikre helhetlige løsninger
og kontroll på avfallsstrømmene, anvende teknologi til
utvikling av kundevennlige, innovative og effektive løsninger,
styrke synlighet og kommunikasjon, samt utfordre rammebetingelser. Internt skal konsernet jobbe med å utvikle og
ivareta BIRs medarbeidere og kultur.

Konsernet har gjennom mange år jobbet målrettet med å ha
kontroll på verdikjeden, utvikle tjenestetilbudet sitt i takt med
kundenes behov og forventninger, og ikke minst ved ta i bruk ny
teknologi. Kompetansebeholdningen i BIR er verdifull og styret
ser klart verdien av det gode interkommunale samarbeidet.

BIRs nåværende strategi bygger på forutsetninger om at BIR
skal kunne gjennomføre aktiviteter både før og etter egen
verdikjede og at virksomheten skal ta en drivende rolle for
utvikling av nye sirkulære kretsløp. Sirkulær økonomi betyr
ganske enkelt å bruke råvarene flere ganger. BIR ønsker å
utvikle et råvareperspektiv i bransjen basert på samfunnets
behov og dermed redusere behovet for avfallsselskapenes
løsninger slik de er i dag.

BIR AS er organisert med et morselskap og heleide datterselskap som sørger for kundetjenester, innsamling av avfall,
sortering, materialgjenvinning og behandling av avfall.
BIR er medeier i flere selskap som driver innovasjon innen
digitale tjenester og sirkulær økonomi. BIRs hovedkontor er
på Minde i Bergen, men konsernet har en rekke andre lokasjoner fordelt i eierkommunene. 2021 har vært preget av en
rekke pågående byggeprosjekter i flere av eierkommunene.

Dynamikken mellom konkurranseutsatt virksomhet og
lovpålagte tjenester har skapt en innovasjons- og effektivitetskultur i konsernet. Dette har medført god avkastning på
eiernes kapital og en lav pris på den lovpålagte tjenesten.

Konsernet består i tillegg til BIR AS av følgende datterselskap:
Styret mener at konsernets oppdaterte strategi med tilhørende konkretisering gjennom virksomhetsplanen vil gi BIR
mulighet til å ta en større rolle for bærekraftig utvikling i det
grønne skiftet.

Direkte eie:
BIR Privat AS (100 prosent)
BIR Transport AS (100 prosent)
BIR Nett AS (100 prosent)
BIR Avfallsenergi AS (100 prosent)
BIR Bedrift AS (100 prosent)
CIMBIO AS (100 prosent)
Lønningen Tomteselskap AS (100 prosent)
Møllendalsveien 31 AS (100 prosent)
Møllendalsveien 40 AS (100 prosent)
Biosirkel Vestland AS (60 prosent)
Carrot (38,4 prosent) Eviny Thermo AS (49 prosent)
Bergen Carbon Solutions AS (4,9 prosent)
Invertapro AS (18,1 prosent)
Greentech Innovators AS (16 prosent)

KORONAPANDEMIENS PÅVIRKNING
BIR er en samfunnsnødvendig virksomhet som har tatt
smittevernhensyn på alvor for at pandemien skulle gi minst
mulig påvirkning for kundene. Tiltakene som ble innført i
det første året med korona, ble videreført i nødvendig grad i
2021. God styring og smitteverntiltak førte til at tjenestetilbudet har vært utført på tilnærmet normal måte, og at det
har vært lavt sykefravær.
Innen husholdningssegmentet har renovasjonsbilene
hentet inn avfall på linje med «normalår» før pandemien.
BIR Transport fordelte også i 2021 driften sin til flere lokasjoner og opprettholdt gode smitteverntiltak. God styring
og smitteverntiltak førte til at gjenvinningsstasjonene holdt
åpent gjennom hele året, bortsett fra en uke med ekstra
høyt smittetrykk. Brukthallene har vært stengt i noen av
disse periodene. Bossnettnedkastene har blitt behørig
desinfisert og driften har gått som normalt. Forbrenningsanlegget er samfunnskritisk, og det ble iverksatt strenge
tiltak som sørget for å unngå smitte slik at vi kunne opprettholde døgnkontinuerlig drift.

Indirekte eie (selskap eid av BIR Bedrift AS):
Lønningshaugen 6 AS (100 prosent)
Fleslandsveien 67 AS (100 prosent)
Bossug AS (100 prosent)
Brødrene Salomonsen AS (100 prosent)
Retura Vest AS (80 prosent)
Retura Norge AS (20 prosent)
Retura Nomil AS (33 prosent)
Norsk Riving AS (51 prosent)
60

I bedriftsmarkedet har avfallsmengden normalisert seg
i forhold til den generelle nedgangen i det første pandemiåret.

Egenkapitalandel
Egenkapitalandelen var ved årsskiftet for henholdsvis BIR
AS og BIR konsern 10,4 og 13,9 prosent. Tilsvarende tall for
2020 var 12,5 og 13,3 prosent.

RESULTATREGNSKAP
Disponering av årets resultat
Av overskudd i BIR AS på 30,0 mill. kroner, anbefales 28,1
mill. kroner overført fra annen egenkapital og 58,1 mill.
kroner utbetalt som ordinært utbytte.

Fortsatt drift
Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er til stede,
og at dette er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet.
Driftsinntekter
BIR konsern hadde i 2021 en omsetning på 983,9 mill. kroner. Det
er en omsetningsøkning på 139,8 mill. kroner i forhold til året før.
Endringen relateres til høyere energi- og metallinntekter.

Resultatutvikling - hele tusen kroner
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I BIR AS ble driftsinntektene redusert fra 608,7 mill. kroner i
2020 til 593,2 mill. kroner i 2021. Endringen relateres til overføring til selvkostfondet grunnet positivt resultat i lovpålagte
tjenester.
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Driftskostnader
Driftskostnadene i konsernet økte med 40,6 mill. kroner, fra
792,0 mill. kroner i 2020 til 832,6 mill. kroner i 2021.
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Driftskostnadene i BIR AS ble redusert fra 562,7 mill. kroner
i 2020 til 547,3 mill. kroner i 2021, en reduksjon på 15,4
mill. kroner. Dette skyldes redusert varekostnad på grunn
av positivt resultat i lovpålagte tjenester som i all hovedsak
skyldes høye energiinntekter.
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Driftsresultat
Driftsresultatet for konsernet økte med 99,2 mill. kroner, fra 52,1
mill. kroner i 2020 til 151,3 mill. kroner i 2021.
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KONTANTSTRØM
Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter har i
2021 vært 216,6 mill. kroner, mot 160,9 mill. kroner i 2020.
Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet var på -400,1
mill. kroner, mot -302,3 i 2020, mens finansaktivitetene
bidro med en netto kontantstrøm på 168,4 mill. kroner, mot
173,7 mill. kroner i 2020.

Driftsresultatet i selskapsregnskapet ble redusert med 0,1 mill.
kroner fra 46,0 mill. kroner i 2020 til 45,9 mill. kroner i 2021.
Inntekter fra investeringer i tilknyttede selskaper
Resultatandelen fra Eviny Termo AS var 24,9 mill. kroner i
2021 mot -4,1 mill. kroner i 2020. Egenkapitalmetoden er
benyttet for å beregne BIR-konsernets andel. I selskapsregnskapet ligger investeringen ført til kostpris.

Dette gir en samlet kontantstrøm i konsernet på -15,1 mill.
kroner mot 32,4 mill. kroner i 2020.
BIR AS hadde en endring i kontanter og kontantekvivalenter
på -18,0 mill.kr i 2021 mot 16,0 mill.kr i 2020.

Netto finanskostnader
Netto finanskostnad ble redusert med 38,1 mill. kroner i
2021, fra –49,2 mill. kroner i 2020 til -11,1 mill. kroner i 2021.
Endringen relaterer seg til økt resultatandel Eviny Termo AS.

Kontantstrøm - hele tusen kroner
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For BIR AS er netto finansposter endret med 18,2 mill. kroner,
fra –29,5 mill. kroner i 2020 til -11,3 mill. kroner i 2021.
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ÅRSRESULTAT OG RESULTATDISPONERING
Årsresultatet etter skatt for konsernet viser et overskudd på
116,3 mill. kroner i 2021, mot -0,5 mill. kroner i 2020. Andel
av overskudd i Eviny Termo AS er da hensyntatt.
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Overskuddet i BIR AS økte fra 13,9 mill. kroner i 2020 til 30,0
mill. i 2021. En endring på 16,1 mill. kroner.
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I BIR jobber vi planmessig med å identifisere og håndtere
risiko i vårt beredskapsarbeid, i vårt HMS-arbeid, i vår drift
og i vårt strategiske arbeid. Gjennomgående for konsernets
risikoarbeid er at det er målstyrt, ledelsesforankret og
bygger på god praksis for risikostyring.

INVESTERINGER, BALANSE OG LIKVIDITET
Investering i aksjer
Per 31.12.2021 har BIR-konsernet investert i aksjer for 1,0
mill. kroner i følgende selskap:
Aksjer: Egenkapitalinnskudd KLP

I konsernets beredskapsarbeid jobbes det med risikohåndtering gjennom kurs, øvelser og samlinger. Sistnevnte
gjennomføres både internt og med samarbeidspartnere.
Konsernet jobber systematisk med avvikshåndtering knyttet
til HMS-området. Nytt konsernovergripende avvikssystem
er implementert i 2020, og konsernet ønsker å være en
lærende bedrift med lav terskel for sine medarbeidere til
å melde avvik. Med nytt avvikssystem, ser man en økning i
antall avvik som meldes inn og håndteres. Ledelsen vurderer denne utviklingen som utelukkende positiv både når det
gjelder læring og forebygging av uhell og skader.

Investering i utstyr
I løpet av 2021 investerte BIR konsern 317,5 mill. kroner i
eiendommer og tekniske installasjoner, samt
99,6 mill. kroner i driftsrelatert utstyr.
Balanse
BIR-konsernets totalkapital utgjorde 3 291,2 mill. kroner ved
årsslutt. Annen langsiktig gjeld var på 2 292,6 mill. kroner
og egenkapitalen på 457,7 mill. kroner.

Størst markedsmessig risiko er knyttet til konsernets lange
kontrakter knyttet til energisalg. Fortsatt utbygging av
fjernvarmenettet krever tilgang på rimelig avfallsvarme.
En miljømessig og strategisk viktig satsing som samtidig
innebærer en ikke ubetydelig risiko, er utbyggingen av bossnettet i Bergen sentrum. Særlig gjelder dette rammevilkår
knyttet til næring og videre finansiering.
Satsing på fossilfri bossinnsamling i bynære strøk støter
også på utfordringer grunnet et umodent teknologisk marked for innsamlingskjøretøy.

Konsernets datterselskap er selv ansvarlige for risikohåndtering knyttet til egen drift, og rapporterer dette til konsernet
gjennom standardiserte kvartalsrapporter. God risikohåndtering er avgjørende for konsernets verdiskaping, og risikostyring inngår i alle vesentlige forretningsaktiviteter.
På strategisk nivå er det konsernledergruppen samlet som
jobber med risiko. Dette gjøres gjennom årlige risikoworkshops, etterfulgt av revisjons- og tiltaksplaner på konsernnivå.
Våre planlagte revisjoner og strategiske tiltak er risikodrevne
og har gjennom flere år gitt konsernet verdifull læring og
modning på vesentlige områder. Utover det strategiske risikobildet som konsernledergruppen i fellesskap utarbeider, har
fagledere i BIR, i tett dialog med konsernledergruppen, kontinuerlig søkelys på risikobilder innenfor sitt eget fagområde.

HENDELSER ETTER BALANSEDAG
Verdenssituasjonen med krig i Ukraina har ført til en ekstraordinær kostnadsøkning til drivstoff og råstoff, men også
økte inntekter som følge av høyere priser på salg av metall.
BIR-konsernet har gjennomført en organisasjonsutviklingsprosess i den lovpålagte delen av konsernet. Arbeidet
startet høsten 2021 med en organisasjonsgjennomgang, og
implementeringsprosessen for å etablere den nye organisasjonsmodellen ferdigstiller sitt arbeid i løpet av første halvår
2022. BIR AS ble omorganisert i 2021, og nå er det del to i
prosessen som gjennomføres. Det har vært en ryddig prosess
med bred involvering av alle berørte parter. Styret er fornøyd
med gjennomføringen av prosessen og mener at det er riktige
organisatoriske grep for å oppnå økt samordning og måloppnåelse for det enkelte selskap og for konsernet som helhet.

Finansiell risiko
BIRs finansielle risiko omfatter risiko relatert til likviditet og
renter. Rentebytteavtaler benyttes for å redusere renterisiko
gjennom fastsatte rammer. BIR ser at det er utfordrende
at slike instrumenter ikke kan benyttes for den lovpålagte
delen av konsernet, og vil jobbe for at dette endres i selvkostregelverket.
Kredittrisiko
BIR har kredittrisiko ved plassering av overskuddslikviditet.
BIR reduserer denne ved å benytte solide banker ved slik
plassering, og ved å benytte overskuddslikviditet til å betale
ned på kortsiktig gjeld.

I forbindelse med omorganiseringen har de fire selskapene
som utfører lovpålagte oppgaver fått nye selskapsnavn. Daglige
ledere fra dagens organisering er innplassert i samme rolle i de
nye selskapene. Nytt navn for BIR Privat AS er BIR Nyverdi AS og
selskapet ledes av Bente Gansum Daazenko. BIR Nett har blitt til
BIR Infrastruktur og ledes av Terje Strøm. BIR Transport har blitt
til BIR Innsamling AS og ledes av John Gaute Kvinge. BIR Avfallsenergi AS er endret til BIR Ressurs AS og ledes av Ingrid Hitland.

BIR har også kredittrisiko ved salg av varer og tjenester. BIR
har oppfølgingsrutiner som reduserer risikoen her.
Strategisk og markedsmessig risiko
BIR-konsernet er eksponert for flere typer av strategisk
og markedsmessig risiko til tross for at deler av konsernet
driver sin innsamlings- og behandlingsaktivitet innenfor det
lovpålagte segmentet, med enerett fra sine eierkommuner.

RISIKO
BIR har virksomhet som innebærer risiko på en rekke områder. Risikohåndtering innebærer ikke eliminering av risiko,
men håndtering av risiko på et akseptabelt nivå sett opp
mot konsernets risikovilje og risikoevne. Vår hensikt med
risikoarbeidet er å identifisere både trusler og muligheter
for konsernet og deretter styre mot et akseptabelt risikonivå
slik at vi med rimelig sikkerhet når våre strategiske mål.

Vesentligste strategiske risiko knytter seg til at store deler
av konsernets virksomhet er følsomme for konjunktursvingninger, strukturendringer og ytre rammebetingelser.
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I 2021 hadde konsernet 19 arbeidsulykker med fravær, en
økning på 10 sammenlignet med 2020. Antall materielle
skader påført tredjepersons eiendeler endte på 53 i 2021,
en reduksjon på tre skader sammenlignet med 2020. Kostnadene forbundet med disse skadene er 1 355 685 kroner.
Tilsvarende beløp i 2020 var 1 073 613 kroner.

Vekst og gebyr - hele tusen kroner

100

80

Likviditet
Selskapets operasjonelle kontantstrøm er god. Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter er henholdsvis -15,1
mill. kroner i konsernet og -18,0 mill. kroner i BIR AS.

Skader og uhell
Det ble totalt registrert 1060 saker i forbedringssystemet i
2021. Av disse er 66 av sakene forbedringsforslag, mens 994 av
sakene er relatert til avvik. Samlet representerer antall saker i
forbedringssystemet en økning på over 50 prosent sammenlignet med 2020. Økningen er i hovedsak relatert til økt søkelys på
innrapportering, og dreier seg om kategoriene farlige forhold/
nestenulykker, øvrige kvalitetsavvik og forbedringsforslag.
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Arbeidstakerorganisasjoner og AMU
BIR har følgende arbeidstakerorganisasjoner som vi samarbeider godt med: Fagforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, Det norske maskinistforbund og Sammenslutningen
(består av mange mindre organisasjoner). Drøftinger gjennomføres både på konsern- og selskapsnivå.
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BIR har AMU i følgende selskaper: BIR AS, BIR Avfallsenergi,
BIR Bedrift, BIR Privat, og BIR Transport. Samarbeidet i AMU
anses som godt.

2021

Lønnsvekst industriarbeider

Mangfold og likestilling
BIR har som mål å skape et trygt og inkluderende arbeidsmiljø
der alle verdsettes for sine ulike egenskaper og blir anerkjent
for sitt talent. BIR har tro på at representasjon av kjønn, forskjellige etniske grupper, aldersgrupper og funksjonsnedsettelse bidrar til et godt arbeidsmiljø, positive resultater og
innovasjon. BIR støtter gledelig opp under lovkravet om å
arbeide med redegjørelse og tiltak for mangfold og likestilling,
og arbeider stegvis med dette slik det anbefales fra Bufdir.

ARBEIDSMILJØ
BIR arbeider daglig for å ha et godt arbeidsmiljø, både fysisk
og psykisk. Vi har et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten (Arsana) og tilbyr ukentlige fellestreninger med
innleid trener. Grunnet Covid-19 ble de fleste fellestreninger
dessverre avlyst, men når smittevernreglene tillot det, ble
det gjennomført.

Alder og kjønn

Ved sykdom og/eller skade, har BIR gode støtteordninger og
tilrettelegging for medarbeidere. Gjennom behandlingsforsikringen i Storebrand får medarbeidere dekket behandling
hos blant annet legespesialist, fysioterapeut/kiropraktor,
dagkirurgi og psykolog. Gjennom appen «Bli Frisk» kan det
enkelt bestilles time hos behandlere. Det er også mulighet for
videokonsultasjon med lege, samt psykologisk førstehjelp.
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Medarbeidere og alderssammensetning
Per 31. desember 2021 hadde BIR-konsernet i alt 526
medarbeidere, med en gjennomsnittsalder på 42,6 år. Til
sammenligning var vi i 2020 503 medarbeidere med en gjennomsnittsalder på 42,1 år.
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Sykefravær
Totalt sykefravær i 2021 var på 5,8 prosent, hvorav 3,7 prosent
var langtidsfravær og 2,1 prosent korttidsfravær. Dette er
en økning på 0,7 prosentpoeng, sammenlignet med året før.
Driften var også i 2021 påvirket av å følge opp egne og helsemyndighetenes smitteverntiltak. Det økte sykefraværet kan
trolig sees i sammenheng med lettelser i smitteverntiltak.
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50-59 år
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70+ år

Totalt

I konsernstyret (BIR AS) er det 43 prosent kvinner. I styrene i
datterselskapene fordeler kvinneandelen seg som følger: BIR
Avfallsenergi 75 prosent, BIR Bedrift 67 prosent, BIR Privat
40 prosent, BIR Nett 33 prosent, BIR Transport AS 20 prosent.
I hele BIR-konsernet er kvinneandelen på 20prosent. Kon-

63

teres på en ansvarlig måte. Målet er redusert avfallsmengde
og økt gjenbruk og materialgjenvinning. Forbrenningsanlegget er en viktig del av den sirkulære økonomien siden
forbrenning er en helt nødvendig behandlingsform for det
avfallet som ikke lar seg materialgjenvinne.

sernledelsen består av 36 prosent kvinner. Det er et mål å øke
kvinneandelen i BIR-konsernet nærmere en jevn fordeling av
kvinner og menn, men vi ser positivt på utviklingen av kjønnsbalansen i styrene og konsernledelsen.
Redegjørelsesplikten er redegjort for i et eget dokument
som er lagret på BIR.no.

Styret synes det var spesielt gledelig at BIR ble kåret til
«Årets sirkulære bedrift 2021» under «Den store sirkulærkonferansen», og at arbeidet i BIR-konsernet gjennom
en årrekke fikk denne fine anerkjennelsen. Juryen la blant
annet vekt på at «BIR har tatt ansvar for det grønne skiftet
langt utover det som er forventet av et interkommunalt
selskap» og at BIR er sentral i en bred omstilling fra lineær
til sirkulær økonomi i bergensområdet.

Covid-19 og arbeidsmiljø
Som i 2020, preget koronapandemien arbeidshverdagen i
2021 også. Alle har vært gjennom en krevende tid, både de
som har vært på arbeidsplassen hver dag for å opprettholde
tilbudet til kundene våre, og de som har måttet jobbe
hjemmefra. Heldigvis har få medarbeidere vært smittet og vi
har kunnet opprettholde normal drift.

Cnytt, Norsk Senter for sirkulær økonomi og Circular
Norway deler ut prisen til Årets sirkulære bedrift. Formålet
med prisen er å stimulere til økt innsats for omstilling til
sirkulær økonomi i norsk næringsliv og norske kommuner.

BIR har i likhet med andre virksomheter hatt en tett oppfølging for å sikre trygghet for alle medarbeidere, og konsernets beredskapsutvalg har hatt hyppige møter for å avklare
ulike situasjoner underveis i pandemien.

Det som skal endres, bør måles. På den måten vet vi om
vi er på rett vei. Det er fortsatt et utviklingspotensiale for å
måle graden av sirkulære kretsløp. Det foregår mange aktiviteter og prosesser i BIR for å optimalisere verdisyklusen,
skape nye verdistrømmer og redusere ressursbruk, slik
at konsernet beveger seg nærmere visjonen om sirkulær
økonomi. BIR tilrettelegger for innsamling, ombruk og nedstrømsløsninger. Dette er noen av aktivitetene i 2021:

Vinteren 2021 ble det gjennomført en spørreundersøkelse
for å få innsikt i hvordan medarbeiderne har hatt det på jobb
i koronaperioden. Undersøkelse viste at mange har kjent på
ensomhet under pandemien. Dette skyldes trolig ikke bare
at man omgås kolleger mindre og streng oppdeling i kohorter, men hele koronasituasjonen med strenge regler der vi
også skulle begrense sosial omgang i fritiden. For å bøte på
dette fikk alle medarbeidere som ønsket det, mulighet for å
ringe bedriftshelsetjenesten for individuell samtale.

•

Mange har opplevd ergonomiske utfordringer i form av vondt
i nakken, skuldre og/eller rygg det siste året.
Bedriftshelsetjenesten har utarbeidet noen råd til dem som
jobber hjemmefra.
Nesten halvparten svarte at de ikke hadde hatt medarbeidersamtale i koronaperioden. Alle ledere ble oppfordret til å
kalle inn til medarbeidersamtaler så raskt det lot seg gjøre.
•
I tillegg ble det gjennomført en rekke virksomhetsspesifikke
tiltak.

SAMFUNNSANSVAR
BIR skal bidra til en mer ansvarlig og bærekraftig håndtering av avfallsressurser. Dette innebærer å jobbe aktivt
for å påvirke positivt utover egen posisjon. BIR jobber med
holdnings- og atferdspåvirkning mot produsenter og forbrukere, stiller krav til ansvarlig håndtering av avfallet etter
egen verdikjede og stiller konkrete bærekraftskrav til våre
samarbeidspartnere og leverandører. BIR har utarbeidet en
egen veileder for bærekraftige anskaffelser.

•

Sirkulær økonomi
BIRs nye konsernstrategi definerer sirkulær økonomi som
et strategisk satsingsområde. Konsernet skal være en sentral driver for utvikling av sirkulære verdikjeder og sørge for
at avfall som ikke kan gjenbrukes eller resirkuleres, hånd-

•
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BIR har hatt pilotprosjekter med innsamling av matavfall i ulike boligområder både i Bergen vest, Samnanger
og i deler bossnettområdet i sentrum. Vi har samlet
nyttige erfaringer før vi i 2022-2023 vil tilby hjemmehenting av kildesortert matavfall fra husholdninger i
alle våre eierkommuner. Matavfallet blir samlet inn i
papirposer og sendt til biogassanlegg. Der utnyttes det
både til biogass og for å få de verdifulle næringsstoffene
tilbake i naturens kretsløp gjennom bioresten.
Økt digitalisering og utvikling av teknologi for sporing
er nødvendig for å lykkes i den sirkulære økonomien.
I 2021 inngikk Thon-gruppen en strategisk viktig rammeavtale med Retura BIR Bedrift og Carrot om bruk av
Carrots dataplattform for å kunne tilby sine leietakere
en løsning som motiverer til større grad av kildesortering, og samtidig krympe renovasjonsutgiftene til
restavfall.
Velfungerende markedsplasser er sentralt for å lykkes
i sirkulær økonomi. Norsk Riving etablerte egen nettbutikk og inviterte kunder til lagersalg på lageret sitt
på Sotra. En del materialer og inventar ble omsatt, men
det er fortsatt et stykke vei å gå for å få et velfungerende marked.

ulike leietagerne på Sundt for å planlegge hvilke materialer de ønsket å bruke på nytt i nye lokaler. En del av
materialene har leietagerne selv demontert og brakt
videre. Det er likevel gledelig at Norsk Riving, som er
totalentreprenør for riving på Sundt-bygget, fremdeles
får bestillinger på materialer som ønskes demontert
for ombruk. Et eksempel er 15 LED-lamper som skal
ombrukes internt i et annet prosjekt i ombyggingen av
Kløverhuset.
•

•

•

Ved gjenvinningsstasjonene startet et pilotprosjekt
sammen med Electrotec AS og Norsirk. De mest brukbare hvitevarene som kommer inn til Espehaugen gjenvinningsstasjon settes til side og hentes av Electrotec
for reparasjon og nysalg.
Mål nr. 9
BIR skal bidra til utvikling av bærekraftig og innovativ infrastruktur. Ved å digitalisere infrastrukturen for avfall kan BIR
motivere til økt kildesortering ved å registrere og fakturere
for levering av bossposer med restavfall.

BIR er samarbeidspartner med Ungt Entreprenørskap,
og har i 2021 bidratt med EE-avfall til ungdomsbedriften Teknologilaben UB. De laget en robot av avfallet, reparerte PC-er og mobiler og donerte dem til vanskeligstilte. Ungdomsbedriften kom på pallen i to kategorier i
fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter i Vestland.

I 2021 la vi om rutene for plast og papir og gikk fra papirbasert til digital tømmekalender. Papirspannene ble utstyrt
med QR-koder med lenke til mer informasjon.

I 2021 var BIR medarrangør av andre kull av Sirkulærskolen sammen med Bergen Næringsråd. Sirkulærskolen er et 20 timers kurstilbud til virksomheter i bergensområdet som vil lære mer om bærekraft, sirkulær
økonomi, få konkrete verktøy til hva de kan gjøre i det
grønne skiftet og etablere nyttige nettverk.

RÅVARER

RESIRKULERING

ENERGIGJENVINNING

Mål nr. 11
BIR skal gjennom sin rolle som renovasjonsaktør bistå med
tjenester og løsninger som legger til rette for bærekraftige
samfunn og smart byutvikling. En viktig satsing er å tilknytte
flere næringskunder til bossnettet i Bergen sentrum og dermed utnytte ledig kapasitet i bossnettet og mulig redusere
andel tungtransport i sentrumskjernen.

DESIGN

SIRKULÆR
ØKONOMI

SORTERING

FARLIG AVFALL

I tillegg er den kontinuerlige utrullingen av nivåmålere i
containere på returpunkt og fellesløsninger med på å ytterligere optimalisere innsamlingen.

Det er ved utgangen av 2021 inngått 208 avtaler med private
avfallsaktører, og antall sluttbrukere i næringssegmentet er
347 kunder. 67 prosent av aktuelle næringsvirksomheter i
bossnettområdet er nå tilknyttet bossnettet.

PRODUKSJON

DISTRIBUSJON

INNSAMLING

Den nye gjenvinningsstasjonen som bygges i Kvam herad er
pilot for ny digitalisert kundeID- og betalingsløsning.

FORBRUK

BIR har i 2021 utviklet konsept for innhenting av matavfall
som gir en god anvendelse både til biogass og biogjødsel.
Matavfallet går til et biogassanlegg der både biogassen og
biogjødel utnyttes.
Mål nr. 12
BIR skal gjennom innsamling, oppsamling, mottak og behandlingsløsninger bidra til bærekraftige verdikjeder. Gjennom kundeveiledere, bir.no, sosiale kanaler som Facebook
og Instagram og kundemagasinet Bossanova får kundene
god veiledning i hvordan de kan kildesortere. Tilbudet om
innsamling av matavfall ble også godt mottatt av kundene
som deltok i pilotområdene, og av bergensere som ble introdusert for dette på slutten av 2021.

FNs bærekraftsmål
BIR har aktiviteter for å bidra til at eierkommunene og
BIR-konsernet når sine ambisjoner knyttet til FNs bærekraftsmål. BIR har prioritert å jobbe spesielt med fem av
målene, men ønsker å bidra til alle:

Ombrukskartlegging før sanering eller riving av bygg
blir snart et krav fra Direktoratet for byggkvalitet
(DIBK). Norsk Riving gjennomførte sommeren 2021
en omfattende ombrukskartlegging av Sundt-bygget.
Kartleggingsrapporten har i ettertid blitt benyttet av de
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et produkt bestemmes 80 prosent i designfasen når det
lages – altså før det sendes ut i markedet. Vi gledet oss
over gjennomslag i første runde av statsbudsjettet, men må
fortsette kampen etter at forbrenningsavgiften ble innført
ved regjeringsskiftet høsten 2021.

Mål nr. 13
BIR skal bidra til å stoppe klimaendringene ved å kontinuerlig gjennomføre tiltak for å redusere vårt klimaavtrykk.
BIR Avfallsenergis engasjement for fangst og bruk av CO² er
en viktig del av dette bærekraftsmålet. I 2021 gjennomførte
selskapet en mulighetsstudie av karbonfangst på energianlegget i Rådalen. Selskapet fikk også sin første el-lastebil
i sving til transport internt på anlegget. BIR Transport har
fire helelektriske renovasjonskjøretøy i full drift, en i bestilling og det arbeides aktivt for videre satsing på utslippsfri
innsamling og bidrar til lavere CO²-utslipp for eierkommunene.

BIR jobber aktivt for et tydeligere regelverk for produsentansvarsordningene slik at alle ansvarlige i verdikjeden fra
produksjon til avfallshåndtering skal ha insentiver til å bidra
til en bærekraftig utvikling. Formålet er å ta vare på ressursene lengst mulig, og kaste minst mulig.
Kundetilfredshet og omdømme
BIR kan vise til høy kundetilfredshet og et godt omdømme
gjennom en årrekke. Målingen i 2020 viste en rekordhøy
kundetilfredshet på 85,1 prosent og jevnt høyt resultat for
omdømme 84,8 prosent. Metoden for måling er under endring og det er ikke gjennomført måling i 2021.

Mål nr. 17
Samarbeid for å nå målene. Konsernet skal oppnå dette
ved å aktivt dele kunnskap og erfaringer med andre som
ønsker å utvikle sine renovasjonstjenester. BIR skal søke
nye samarbeid for å utvikle selskapet og tjenestene som
leveres. For BIR er det viktig med et godt samarbeid på tvers
av eierkommunene. BIR-konsernet har i 2021 hatt samarbeid med en rekke industrielle samarbeidspartnere i tillegg
til virksomheter som VilVite, Ungt Entreprenørskap, Norce,
Bergen Næringsråd, NHH, Naturvernforbundet og Bioregion
Institute. Det digitale kompetanseløftet i bransjen, finansiert
av Kompetanse Norge, ble videreført i 2021 med deltakere
fra BIR på piloter innen fagene Digital markedsføring og
kommunikasjon, Innovasjon for renovasjon og gjenvinning,
Bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering, Tingenes
internett og smarte byer og Fantastiske data. HVL, UiB og
Turbo Tape Games har utarbeidet studiene i samarbeid med
BIR og Avfall Norge.

Lærebedrift
I BIR er vi opptatt av å gi unge relevant erfaring og introdusere dem til arbeidslivet og avfallsbransjen. Tilbakemeldinger fra tidligere studenter har vært at de opplever bransjen
som mer samfunnsaktuell, kompleks og spennende enn de
på forhånd hadde forestilt seg.
BIR søker til enhver tid å ha lærlinger engasjert, og er
godkjent lærebedrift innen flere fagområder. Ved årsskiftet
hadde BIR i alt seks lærlinger fordelt på fagene kontor og
administrasjon, yrkessjåfør, gjenvinning og kjemiprosess i
henholdsvis BIR AS, BIR Transport AS, BIR Privat AS og BIR
Avfallsenergi AS. Medarbeidere med fem års praksis kan ta
fagbrev som praksiskandidat. Høsten 2021 startet teoretisk
undervisning i yrkessjåførfaget og gjenvinningsfaget, hvor i
alt 30 medarbeidere fra BIR Transport AS og BIR Privat AS
følger opplæringen. BIR har også planlagt et undervisningsopplegg i gjenvinningsfaget i samarbeid med andre kommunale avfallsbedrifter for skoleåret 2022/23. Dette i tråd med
samfunnsansvaret BIR ønsker å ta og sikring av bransjens
fremtid med kompetente fagarbeidere.

Myndighetspåvirkning
For BIR er det viktig med god dialog med eierkommunene og
politikere lokalt og sentralt. Det inviteres jevnlig til eiermøter
og det er gjennomført møter med flere av de politiske partiene.
I august arrangerte vi for første gang «Gjenvinnerdagen», et
nasjonalt initiativ i samarbeid med Avfall Norge der lignende
arrangementer ble gjennomført i alle landets fylker samtidig. Målet var å dele vår innsikt og erfaringer med politikerne og synliggjøre hva vi trenger fra dem for å understøtte
bransjen gjennom endring av rammevilkår for gjenbruk/
reparasjon, innsamling/sortering, merking og returordninger, samt karbonfangst fra avfallsforbrenning.

I 2021 tok BIR Avfallsenergi inn én trainee gjennom Trainee
Vest. Traineen har jobber med HMS og kvalitet, og følger opp
renseprosessene ved anlegget og driftsdata. Trainee Vest
er Bergen Næringsråd sitt program for traineer, med mål å
tiltrekke seg de beste nyutdannede talentene til regionens
næringsliv. BIR har vært med i traineeordningen siden oppstarten i 2009.

Stortingskandidater, lokale politikere og presse fikk en
omvisning og presentasjoner i BIR Bedrifts og Norsk Rivings
lokaler og anlegg på Lønningshaugen.

BIR er med og finansierer REdu, og deltar i både styringsog referansegruppen. REdu arbeider aktivt for å styrke
fagtilbudet i høyere utdanning og synliggjøre bransjens
muligheter for studenter, gjennom blant annet å satse på
kompetanseutvikling, innovasjon og forskning. Gjennom
REdu får man tilgang til «summer interns», og sommeren
2021 engasjerte vi én student som arbeidet med blant annet
fôrproduksjon hos BIR Bedrift AS.

I etterkant av Gjenvinnerdagen har stortingsrepresentanter
tatt initiativet fra Norsk Riving om å etablere eget rivefag
med som representantforslag til Stortinget.
BIR har en sterk stemme i arbeidet for å hindre innføring av
en CO²-avgift på forbrenning. Vi mener at det ikke vil påvirke
utslippene av CO², men vil likevel gi en drastisk økning i
renovasjonsgebyret. I flere møter med politikere har konsernet fremholdt sitt syn om at rett sted for en CO²-avgift
er hos produsent. EU sier at materialgjenvinnbarheten av
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BIR har som eier (4,9 prosent) i Bergen Carbon Solutions
AS startet et pilotprosjekt med sikte på å kunne fange og
utnytte CO² i avgassen fra energigjenvinningsanlegget til
produksjon av nanokarbonfiber.

BIR tar også inn studenter som ønsker praksis i forbindelse
med studier. I 2021 gjennomførte tre studenter sin praksisperiode hos oss, innen HR og markedsføring.
Etisk ansvar
Våre etiske retningslinjer og regler oppdateres med jevne
mellomrom og BIR setter den etiske standarden høyt. BIR
har nulltoleranse for alle former for korrupsjon og prissamarbeid. BIR gjennomfører jevnlig revisjon og kontroll ved
hjelp av et kontraktsoppfølgingsverktøy. Dette for å redusere
risiko for korrupsjon ved innkjøp. Kontraktsoppfølgingsverktøyet er en hjelp i å avdekke feil, avvik eller mangler i kontraktene. En årlig gjennomgang av den enkelte virksomhets
innkjøp avdekker eventuelle uregelmessigheter.

FORSIKRING FOR STYRETS MEDLEMMER OG
DAGLIG LEDER
Styreansvarsforsikringen omfatter daglige ledere og
styremedlemmer i alle BIR-selskaper hvor BIR eier mer
enn 50 prosent. Forsikringen dekker i tillegg BIRs
Bedriftsforsamling. Dekningsomfang er opptil 20 MNOK
per tilfelle og egenandelen er kr. 0.
Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar
for ren formueskade som sikrede kan pådra seg i egenskap
av sin styrefunksjon. Med ren formueskade forstås økonomiske tap som ikke er oppstått som følge av skade på person
eller ting, herunder fare for skade som ikke er inntruffet.

I august 2021 godkjente konsernsjefen en integritetssjekk av
seks punkter med undersjekkpunkter ved nye samarbeidsparter. BIR gjør med dette bakgrunnssjekk av de vi velger å
samarbeide med, som en trygghet på at eventuelle samarbeidsparter holder et høyt nivå av integritet i likhet med oss.

FREMTIDSUTSIKTER
Konsernstrategi
BIRs konsernstrategi ble endret i 2020. Tidligere har strategien tatt utgangspunkt i avfallets verdikjede og effektivisering av denne. Nå gir konsernstrategien BIR muligheten til
å ha aktivitet før avfallets verdikjede for å redusere avfallsmengden i samfunnet. Samtidig åpner strategien opp for
at BIR skal ha kontroll på leddene etter vår verdikjede. Det
medfører at vi kan sørge for at vi ikke lager prosesser der
kildesorterte ressurser blir destruert i senere ledd.

YTRE MILJØ
Forhold som kan påvirke ytre miljø
Avfallsforbrenning gir noe belastning på ytre miljø gjennom utslipp til luft og vann. Utslippene til luft og vann fra
forbrenningsanleggene ligger i all hovedsak godt innenfor
konsesjonsgrensene.
Deponidrift er også en type virksomhet som gir belastninger
på ytre miljø. Deponiet på Mjelstad er et industrideponi med
sigevannsanlegg som leder vannet ned til et renseanlegg i
bunnen av deponiet. Der blir vannet renset før det blir sluppet ut på dypt vann i Osterfjorden.

BIR mener at strategien gir oss muligheten til å utvikle
sirkulære forretningsmodeller, god bruk av råvarene til ny
samfunnsriktig produksjon og rette oppmerksomhet mot
avfallsreduksjon gjennom gjenbruk og ombruk.

Stiftelsen Mjelstad Restdeponis Etterdriftsfond er etablert
for å håndtere etterdriften av deponiet i henhold til konsesjonen. I 2020 fikk vi krav om å endre dette ved å opprette
annen finansiell garanti for etterdriften. Dette er etablert.

Forventet økonomisk utvikling
BIR har levert god avkastning på eiernes kapital og lave
priser på gode lovpålagte tjenester. For BIR er målene i den
konkurransemessige delen av BIR like viktige som mål i den
lovpålagte delen.

For BIR sin øvrige aktivitet anser vi at faren for skade på det
ytre miljø er begrenset.

BIR mener at våre forretningsmodeller og strategi treffer
godt den ønskede samfunnsutviklingen fremover. BIR er
optimistiske for økonomisk utvikling i konsernet i årene som
kommer, med mindre samfunnsutviklingen endrer retning.

Tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning
Den første elektriske bossbilen kom på plass i BIR i 2018. BIR
utvider bilparken hvert år med elektriske renovasjonsbiler og
andre tjenestebiler. Sammen med bossnettet i Bergen sentrum
og elektriske tjenestebiler, klarte vi å levere fossilfri bossinnsamling i Bergen sentrum allerede innen utgangen av 2019, ett år før
målet satt av Bergen kommune. Dette har vi greid gjennom å redusere den samlede km-produksjonen gjennom effektivisering
av rutestrukturer samt å være helt i frontlinjen for å teste ut og
implementere innovative og miljøvennlige driftsløsninger.

Teknologi og standardisering
Avfallsbransjen har i mindre grad enn en del andre bransjer
tatt i bruk teknologi for å utvikle gode løsninger. BIR mener
at vi vil kunne håndtere råvarene i avfallet på en langt bedre
måte dersom digital utvikling i avfallsbransjen tar fart.
For å kunne utvikle avfallsbransjen til en råvareleverandør må mottakere av råvarene ha sikkerhet for innhold og
kvalitet. Da må prosesser bygges der sporing og identifisering av innhold er digitalt mulig. BIR har utviklet prosesser
som gjør at vi kan ta en slik rolle, blant annet som en
godkjent fôrprodusent.

Tiltakene totalt sett gjør BIR til en viktig bidragsyter til lavere CO²-utslipp i bergensområdet. Leveransen av varme fra
BIR Avfallsenergi AS, som ble levert på Eviny Termo AS sitt
fjernvarmenett, tilsvarte i 2020 en reduksjon i utslipp av CO²
med 74 000 tonn.
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Styret

BIR mener at avfallsbransjen bør ha mer søkelys på å lage
gode prosesser for nye råvarer, med standardiseringer og
digital sporing, heller enn å ensidig være opptatt av gjenvinningsprosenter og kildesorteringsmål.
Forretningsutvikling
BIR har et ønske om å utvikle sirkulære forretningsmodeller
i samarbeid med andre.
I 2021 ble det gjennomført en omorganisering i BIR AS som
blant annet førte til opprettelse av en utviklingsavdeling for
konsernet. Denne avdelingen skal være en motor og fasilitator i nødvendig utviklingsarbeid i konsernet.
Sirkulær økonomiske forretningsmodeller forutsetter
bransjeoverskridende samarbeid. BIR ser at det er mange
som ønsker å samarbeide med oss for å utvikle nye og bedre
løsninger på de utfordringene som samfunnet står ovenfor.
Riktig bruk av råvarene i avfallet, eller råvarer før de
defineres som avfall, til ny og samfunnsmessig god produksjon, vil skape verdier og redusere belastningen på kloden.
BIR mener at avfallsbransjen må samarbeide med andre
bransjer for å nå klimamålene og skape mer bærekraftig
produksjon.

Aslak Sverdrup
Styreleder

Kari Foseid Aakre
Nestleder

Hans Edvard Seim
Styremedlem

Gustav Bahus
Styremedlem

Tori Langås
Styremedlem

Mads Wiik Kleven
Varamedlem

Ena Helland
Ansattrepresentant

Atle Kristoffersen
Ansattrepresentant

Borghild Lekve
Konsernsjef

Avfallsbransjen kan ha en stor rolle i det grønne skiftet. BIR
ønsker å ta en slik rolle.

STYRETS ARBEID
Konsernstyret har gjennomført ni ordinære styremøter og
ett ekstraordinært styremøte, i tillegg til at to saker har vært
behandlet som e-postmøter.
28.-29. oktober var styret samlet til strategisamling på
Store Ringheim Gård på Voss.
Det er gjennomført ett uformelt eiermøte i 2021. Dette ble
gjennomført 21. januar. Det planlagte eiermøtet i desember
ble utsatt grunnet pandemien.
Fersk bærekraftskompetanse inn i BIRs konsernstyre
gjennom «Styrekandidaten»
I 2021 har vi hatt gleden av å ha med Helene Fotland
Pedersen i konsernstyret. Hun er utdannet siviløkonom
fra NHH og rekruttert gjennom «Styrekandidaten», et
utviklingsprogram i regi av Bergen Næringsråd. Pedersen
deltar som et hospiterende medlem uten juridisk ansvar,
men har vært involvert i styrearbeidet tilsvarende et fullverdig medlem. Med sin ferske kompetanse innen bærekraft,
innovasjon og digitalisering har hun utfordret oss og bidratt
til en fortsatt god utvikling av konsernet som bransjeledende innen miljø, bærekraft og sirkulær økonomi. Styret er
meget godt fornøyd med ordningen og vil fortsette deltakelse i prosjektet.

Helene Fotland Pedersen
Styrekandidat
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Regnskapsprinsipper
Resultatregnskap

2

Beløp i hele tusen kroner

BIR KONSERN

1
2
0

BIR AS

2021

2020

918 582

807 263

Note

2021

2020

477 299

492 243

Driftsinntekter
Salgsinntekt

2

Annen driftsinntekt

2

65 284

36 846

983 865

844 109

115 902

116 458

593 200

608 701

-138 064

-124 472

Varekostnad

-400 278

-419 054

-343 779

-327 863

Lønnskostnad

-144 354

-133 256

Av- og nedskrivninger

3,9

-48 372

-44 657

5

-74 369

-69 777

4

Sum driftsinntekter
Driftskostnader

Regnskap
og noter

-206 356

-206 449

Annen driftskostnad

-832 554

-792 040

Sum driftskostnader

151 312

52 069

DRIFTSRESULTAT

-24 282

-29 181

-547 301

-562 669

45 900

46 032

Finansinntekter og finanskostnader
24 862

-4 066

2 134

2 816

Resultatandel fra investering i tilknyttet selskap

14

-

-

Finansinntekt

14

30 401

21 850

3 618

-

14

-45 358

-51 302

-11 338

-29 452

34 561

16 581

-4 602

-2 648

29 959

13 933

3 618

2

-41 709

-47 952

Finanskostnad

Nedskrivning av finansielle eiendeler

-11 095

-49 200

Netto finansposter

140 217

2 870

-24 619

-1 887

Skattekostnad

115 597

983

ÅRSRESULTAT

-683

1 426

Minoritetenes andel

116 280

-443

ÅRSRESULTAT ETTER MINORITETSINTERESSER

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

13

-

-

29 959

13 933

Overføringer
Avsatt til utbytte
Avsatt til annen egenkapital
Avgitt konsernbidrag til datterselskap
Resultat pr. aksje (del til ordnet selskapets aksjonærer)

70

71

58 140

-

-28 181

13 933

-

-

597
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Beløp i hele tusen kroner

Beløp i hele tusen kroner

Eiendeler

Egenkapital og gjeld

BIR KONSERN
31.12.2021

BIR AS

31.12.2020

Note

31.12.2021

BIR KONSERN
31.12.2020

31.12.2021

BIR AS

31.12.2020

Note

ANLEGGSMIDLER

EGENKAPITAL

Immaterielle eiendeler

Innskutt egenkapital

1 838

9 505

Konsesjoner, andre immaterielle eiendeler

1 838

9 505

Sum immaterielle eiendeler

5

1 024

977

50 166

50 166

Aksjekapital

7,8

1 024

977

3 599

3 599

Overkursfond

8

53 765

53 765

Sum innskutt egenkapital

31.12.2021

31.12.2020

50 166

50 166

3 599

3 599

53 765

53 765

Varige driftsmidler
2 173 250

1 911 086

536 437

541 342

54 726

46 118

2 764 413

2 498 546

5

911 448

691 059

Maskiner og anlegg

5

398 024

421 006

457 659

334 653

Annen egenkapital

Driftsløsøre

5

7 833

6 629

457 659

334 653

Sum opptjent egenkapital

1 317 305

1 118 694

Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler

-

-

127 698

107 724

48 223

31 539

36 687

34 887

1 342

1 342

213 951

175 492

2 980 203

2 683 543

Investeringer i datterselskap

1,6

165 618

167 401

Investeringer i tilknyttet selskap
Aksjer i andre selskap

6

92 598

92 598

6

27 606

20 493

Pensjonsmidler

9

36 687

34 887

Andre langsiktige fordringer

12

914 447

945 849

1 236 956

1 261 229

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

2 555 285

2 380 900

Varer
3 794

Varelager

-

-

Fordringer
112 981

77 768

-

-

4 428

6 036

515 852

394 454

82 659

89 768

Utsatt skatt

13

78 876

59 236

Pensjonsforpliktelser

9

77 081

83 027

Fremtidig energileveranser

16

238 617

232 031

Kundefordringer
Fordring konsernselskap

12

-

71

399 583

288 978

2 077 470

46 232

35 159

5 984

5 984

2 292 586

2 118 613

88 162

Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter

26 629

18 960

209 363

156 799

Sum fordringer

426 212

308 010

48 698

38 533

31 491

9 468

3 291 176

2 957 018

287 786

-

-

371 510

341 551

90 957

98 341

-

-

77 081

83 027

168 038

181 368

2 092 118

1 927 234

Kontanter og bankinnskudd

11

Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

72

34 134

52 099

460 346

360 108

3 015 632

2 741 006

Gjeld til kredittinstitusjoner

10

Selvkostfond

10

-

-

Øvrig langsiktig gjeld

10

5 984

5 984

2 098 103

1 933 218

25 151

42 188

Sum annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Andre fordringer

273 473

Andre avsetninger

2 240 370

79 031

310 974

8

Sum egenkapital

287 786

317 745

Avsetning for forpliktelser

96 382

112 880

Minoritetsinteresser

317 745

GJELD

82 123

97 734

8

Annen langsiktig gjeld

OMLØPSMIDLER

3 877

Opptjent egenkapital

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

3 933

3 486

Betalbar skatt

13

11 987

7 411

-

-

Gjeld konsernselskap

12

324 510

219 435

80

2 029

Skyldig utbytte

12

58 140

-

-

3 570

Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

81 727

70 159

-

Annen kortsiktig gjeld

12 399

Sum kortsiktig gjeld

12 349

244 120

211 921

436 121

284 869

2 775 323

2 562 565

Sum gjeld

2 702 262

2 399 455

3 291 176

2 957 018

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

3 015 632

2 741 006
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Kontantstrømoppstilling

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Beløp i hele tusen kroner

BIRs årsregnskap er utarbeidet i samsvar
med regnskapsloven av 1998 og god
regnskapsskikk.

BIR KONSERN
2021

BIR AS
2020

2021

2020

Operasjonelle aktiviteter
140 217

2 870

-9 468

-13 680

-24 862

4 066

-3 618

-2

144 354
246 623

Resultat før skattekostnad

34 561

16 581

Betalbar skatt

-7 411

-12 023

-

-6 757

Resultatandel i datterselskap/tilknyttet selskap
Nedkrivning finansielle anleggsmidler

-3 618

-

133 256

Avskrivninger og nedskrivninger

74 369

69 777

126 509

Tilført fra årets virksomhet

97 901

67 577

-5 009

-2310

Gevinst ved salg av anleggsmidler

17 840

-2 331

Pensjoner, forskjell mellom kostnadsført og innbetaling

-83

-1629

Endring varelager

-5 946

-5 946

Endring avsetning for andre forpliktelser

-35 213

26 558

Endring i kundefordringer

-6 039

27 895

4 441

-7 803

216 615

160 942

-

-

-1 800

-6 130

-

-

-5 946

-5 946

-110 534

-66 098

Endring i leverandørgjeld

88 039

17 346

Endring i andre tidsavgrensningsposter

-7 172

-6 588

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviter

60 488

161

-273 027

-134 524

-

34 335

31 402

-72 762

-

-

Investeringsaktiviteter
-417 088

-337 217

3 785

38 532

Investeringer i varige driftsmidler
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

-

-

Inn- og utbetalinger ved lån til datterselskaper

14 133

-

Innskutt egenkapital datterselskap

-

-

-966

-3 634

-400 135

-302 320

Innbetalinger ved kjøp og salg av aksjer
Utbetalinger ved kjøp og salg av aksjer
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

42

-

-1 754

-72 874

-243 337

-245 825

Finansieringsaktiviteter
-3 570

-

262 877

396 385

-

-

11 073

-43 634

-

-

Endring gjeld til kredittinstitusjoner

-

-

250 000

355 984

Netto innbetaling av konsernbidrag

-

15 029

Selvkostfond

-

-

Netto endring konsernkonto

-

58 105

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld

-99 977

-89 954

Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld

-2 029

-89 056

Utbytte

-85 116

-78 616

-

-88 806

168 375

173 741

-15 146

32 364

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

164 884

261 696

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

-17 965

112 880

80 516

16 032

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr. 01.01

52 099

36 066

97 734

112 880

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr. 31.12.

34 134

52 099

Konsernregnskapet omfatter morselskapet
BIR AS og datterselskapene BIR Nyverdi AS,
BIR Husholdning AS, BIR Infrastruktur AS,
BIR Ressurs AS, BIR Bedrift AS,
Møllendalsveien 31 AS, Møllendalsveien 40
AS, Carrot AS (frem til 30.06.2021), Lønningen
Tomteselskap AS, Cimbio AS, Retura Vest
AS (80 prosent datterselskap av BIR Bedrift
AS), Bossug AS (datterselskap av BIR
Bedrift), Lønninghaugen 6 AS (datterselskap
av BIR Bedrift AS), Fleslandsveien 67 AS
(datterselskap av BIR Bedrift AS), Norsk Riving
AS (datterselskap av BIR Bedrift AS) og
Brødrene Salomonsen AS (datterselskap av
BIR Bedrift AS).

METODER FOR KONSOLIDERING
Konsernregnskapet omfatter morselskapet og
datterselskap hvor BIR AS eier direkte eller
indirekte mer enn 50 prosent av aksjekapitalen
og/eller utøver kontroll. Regnskapet er
utarbeidet etter ensartede prinsipper
for hele konsernet. Konsernregnskapet
viser konsernets økonomiske stilling og
resultat når selskapene betraktes som en
regnskapsmessig enhet. Alle vesentlige
transaksjoner og mellomværender mellom
selskapene i konsernet er avstemt og
eliminert.
Tilknyttet selskap er definert som selskap
der BIR AS eier mellom 20 og 50 prosent
og har betydelig eierinnflytelse. BKK
Varme AS er et tilknyttet selskap og
regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i
konsernregnskapet. Etter egenkapitalmetoden
vurderes investeringen til investors andel
av egenkapitalen justert for eventuelle
merverdier. Andel av årets resultat justert for
eventuelle avskrivinger merverdier, inntekts-/
kostnadsføres.
I morselskapet er datterselskaper og tilknyttede
selskaper vurdert etter kostmetoden.
Investeringer i datterselskaper regnskapsføres
i konsernregnskapet basert på morselskapets
anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes
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identifiserbare eiendeler og gjeld i
datterselskapet, som oppføres i
konsernregnskapet til virkelig verdi på
oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller
mindreverdi ut over hva som kan henføres til
identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres
som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet
avskrives lineært over de oppkjøpte
eiendelenes forventede levetid.

MINORITETSINTERESSER
Minoritetens andel av resultatet etter skatt er
vist på egen linje etter konsernets årsresultat.
Minoritetens andel av egenkapitalen er vist
på egen linje som spesifikasjon av konsernets
egenkapital.

INNTEKTER
Inntektsføring ved salg av varer skjer på
leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i
takt med utførelsen.
Konsernets inntekter fra lovpålagt renovasjon
for husholdningskunder inntektsføres i tråd
med gjeldende gebyrstruktur og budsjett vedtatt
av eierkommunene. Andre inntekter knyttet
til avfallsbehandling inntektsføres i tråd med
underliggende avtaler og levering av tjenesten.
Salg av energi og avfallsfraksjoner inntektsføres
ved levering. Innkrevd sluttbehandlingsavgift til
staten for avfall levert til deponi vises som en del
av omsetningen.
Utleie av eiendommer til datterselskaper
som utfører lovpålagt virksomhet, samt salg
av fellestjenester til samme datterselskap,
faktureres til selvkost.

Gjeld som forfaller til betaling senere enn
ett år fra opptakstidspunktet er klassifisert
som langsiktig gjeld. Første års avdrag
klassifiseres også som langsiktig. Øvrige
gjeldsposter er klassifisert som
kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til
laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp
på etableringstidspunktet. Anleggsmidler
vurderes til anskaffelseskost, men
nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet
ikke forventes å være forbigående. Langsiktig
gjeld balanseføres til nominelt beløp på
etableringstidspunktet.

VARIGE DRIFTSMIDLER
Varige driftsmidler balanseføres til
anskaffelseskost redusert for av- og
nedskrivinger. Påkostninger som vesentlig
øker driftsmiddelets verdi eller levetid
balanseføres. Renter i byggeperioden
balanseføres. Utgifter forbundet med normalt
vedlikehold og reparasjoner antas å påløpe
jevnt over anleggsmiddelets levetid og blir
løpende kostnadsført.
Avskrivinger er beregnet ved bruk av lineær
metode basert på antatt brukstid og restverdi
ved utløp av brukstiden. Hver del av
anleggsmiddelet som har en vesentlig verdi av
total kostpris blir avskrevet separat og
lineært over anleggsmiddelets brukstid.
Komponenter med samme levetid blir avskrevet
som en komponent. Forventet brukstid for
anleggsmiddelet og avskrivningsmetode blir
vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden
som brukes samsvarer med de økonomiske
realiteter til anleggsmiddelet. Tilsvarende
gjelder for utrangeringsverdi.

VAREKOSTNAD
Kjøp av varer og tjenester beregnet på
videresalg presenteres i resultatregnskapet
som varekostnad. Dette inkluderer kjøpte
transporttjenester og behandlingstjenester av
avfall samt sluttbehandlingsavgift til staten for
behandling av avfall.

Anlegg under utførelse er klassifisert som
anleggsmidler og er regnskapsført til pådratte
kostnader relatert til anleggsmiddelet.
Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før
anleggsmiddelet blir tatt i bruk.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV
BALANSEPOSTER

Nedskrivning av varige driftsmidler og
immaterielle eiendeler vurderes når det
foreligger indikasjoner på varig verdifall for
eiendelene. Nedskrivning foretas i den grad
gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført

NEDSKRIVNINGER

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk,
er klassifisert som anleggsmidler. Andre
eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
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Note 0 - Regnskapsprinsipper

verdi. Med gjenvinnbart beløp menes det
høyeste beløp av fremtidig diskontert
kontantstrøm og estimert netto salgspris.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer bokføres
til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventede tap.

BETALINGSMIDLER
Betalingsmidler vurderes til markedsverdi og
omfatter kontanter, tidsbundne bankinnskudd
og andre likvidplasseringer.

VALUTA
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til
norske kroner ved å benytte balansedagens
kurs.

USIKRE FORPLIKTELSER
Usikre forpliktelser blir regnskapsført dersom
det er mer enn 50 prosent sannsynlig at de
kommer til oppgjør. Beste estimat benyttes
ved beregning av oppgjørsverdi.

FINANSIELLE INSTRUMENTER OG
SIKRING
Regnskapsmessig behandling av finansielle
instrumenter følger intensjonen bak
inngåelsen av avtalene. Ved inngåelse
defineres avtalen enten som sikringsforretning
eller handelsforretning. I tilfeller der de
inngåtte avtalene blir regnskapsmessig
behandlet som sikringsforretninger, blir
inntektene og kostnadene periodisert og
klassifisert på samme måte som
underliggende posisjoner.
I den grad det foretas kontantstrømsikring,
balanseføres ikke urealisert gevinst/tap på
sikringsinstrumentet.
BIR har inngått rentebytteavtaler for å oppnå
ønsket rentebindingstid på innlånssiden.
Inntekter og kostnader knyttet til
rentebytteavtalene resultatføres over
avtalenes løpetid (sikring).

balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til
virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse/
forskuddsbetalt pensjon er klassifisert som
langsiktig gjeld/fordring i balansen. Årets
pensjonskostnad på disse ordningene omfatter
verdien av årets opptjente pensjonsrettigheter,
rentekostnad på brutto pensjonsforpliktelse,
avkastning på pensjonsmidler og amortisering
av urealiserte gevinster og tap. Endringer i
pensjonsforpliktelsen som skyldes endringer
i pensjonsplaner fordeles over antatt
gjenværende opptjeningstid. Endringer i
pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene
som skyldes endringer i og avvik fra
beregningsforutsetningene (estimatendringer),
fordeles over antatt gjennomsnittlig
gjenværende opptjeningstid for den del
av avvikene som ved årets begynnelse
overstiger 10 prosent av det største av brutto
pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.
Premie til innskuddsbaserte
pensjonsordninger bokføres løpende som
pensjonskostnad.

SKATT
Skattekostnaden inkluderer betalbare
skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt
skatt / utsatt skattefordel i balansen beregnes
etter gjeldsmetoden. Ved beregningen
hensyntas midlertidige forskjeller mellom
regnskapsmessige og skattemessige
balanseverdier, samt skattemessige
underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel
som ikke kan utlignes, blir balanseført
dersom anvendelsen av skattefordelen kan
sannsynliggjøres ved fremtidig inntjening. I
den grad konsernbidrag ikke er resultatført er
skatteeffekten av konsernbidraget ført direkte
mot investering i balansen.
Skattenoten viser skatt for konsernet som
enhet. Selskapet BIR Nyverdi AS er ikke
skattepliktig.

Note 1 - Organisering av lovpålagt virksomhet

virksomheten (forretningsområde) som
leverer produkter og/eller tjenester som er
gjenstand for risiko og avkastning som er
forskjellig fra andre virksomhetssegmenters
risiko og avkastning.
Konsernets primære rapporteringsformat er
forretningsområder, og konsernet opererer
innenfor tre forretningsområder:
1.
2.
3.

Lovpålagt virksomhet
Ordinær konkurranseutsatt omsetning
Salg av energi

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømoppstillingen viser den samlede
kontantstrøm fordelt på operasjonell drift,
investerings- og finansieringsaktiviteter.
Oppstillingene viser de enkelte aktiviteters
virkning på likviditetsbeholdningen.

BRUK AV ESTIMATER
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger
som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter,
kostnader og opplysning om potensielle
forpliktelser. Dette gjelder særlig avskrivninger
på varige driftsmidler, nedskrivningsvurderinger,
pensjonsforpliktelser og skatt. Fremtidige
hendelser kan medføre at estimatene endrer
seg. Estimater og de underliggende
forutsetningene vurderes løpende. Endringer i
regnskapsmessige estimater regnskapsføres
i den perioden endringene oppstår. Hvis
endringene også gjelder fremtidige perioder
fordeles effekten over inneværende og
fremtidige perioder.

Eierkommunene har tildelt BIR AS
enerett til å utføre kommunens forpliktelser iht. forurensningsloven § 30.
BIR AS utfører de oppgavene selskapet
pålegges ved tildelingen av eneretter
ved bruk av sine heleide datterselskap.
BIR AS har foretatt en formell videretildeling av eneretten til døtre i 2020. BIR
Husholdning AS har fått tildelt innsamling av husholdnings- og hytteavfall i
Bergen kommune. BIR Infrastruktur AS
har fått tildelt ansvaret for utbygging
og drift av vakuumbaserte bossnett.
BIR Nyverdi AS har fått tildelt ansvaret
for innsamling av husholdnings- og
hytteavfall, jfr. forurensningsloven § 30.
BIR Ressurs AS har fått tildelt enerett
på behandlingstjenester for brennbart
avfall.
Vederlag for tjenestene er fastsatt
i samsvar med prinsippet om
selvkost, jf forurensingsloven §
34, retningslinjer og rundskriv fra
Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet og Klif,
herunder Kommunaldepartementets
rundskriv H2140.

HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Ny informasjon om konsernets finansielle
stilling på balansedatoen er hensyntatt i
årsregnskapet. Hendelser etter balansedatoen
som ikke påvirker konsernets posisjoner på
balansedatoen, men som har vesentlig effekt
for fremtidige perioder opplyses om i note.

RESULTAT PR. AKSJE

PENSJONER

Resultat pr. aksje beregnes ved å dividere
periodens resultat med et veid gjennomsnitt
av antall aksjer for perioden.

Ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes
til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser
som regnskapsmessig anses opptjent på

Et virksomhetssegment er en del av

SEGMENTER
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Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte,
godtgjørelse, lån til ansatte mv.
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Note 2 - Driftsinntekter

BIR KONSERN

BIR AS

BIR KONSERN

2021

2020

2021

2020

Salgsinntekt

351 276

372 413

71 453

68 021

Inntekter fra lovpålagt virksomhet

434 312

409 555

405 846

424 222

Salgsinntekter

BIR AS

2021

2020

2021

2020

256 673

251 029

36 598

35 926

Arbeidsgiveravgift

38 397

35 342

5 356

4 986

Pensjoner (jfr. note 9)*

39 359

32 421

4 778

1 558

Lønnskostnader

Salg av energi

132 993

25 295

0

0

Sum salgsinntekter

918 582

807 263

477 299

492 243

Lønn

Innleid personale

963

600

963

600

8 387

8 471

676

1 587

343 779

327 863

48 372

44 657

421

408

42

43

39

35

0

1

Andre lønnsrelaterte ytelser
Driftsinntekter

Sum

Utleie av eiendom
Salg datterselskap

11 791

10 813

109 320

108 971

0

0

0

0

Annet

53 492

26 033

6 582

7 487

Sum annen driftsinntekt

65 284

36 846

115 902

116 458

983 865

844 109

593 200

608 702

Sum omsetning

Antall årsverk egne ansatte
Antall årsverk innleid personale

* Beløpet inkluderer arbeidsgiveravgift på pensjonskostnaden og pensjontrekk for medlemmene. Se nærmere spesifikasjoner i note 9.
BIR KONSERN

BIR AS

Styret

Bedriftsforsamling

Konsernsjef

Styret

Bedriftsforsamling

Lønn

0

0

1 726

0

0

Pensjonskostnader

0

0

190

0

0

0

0

14

0

0

1 557

83

0

806

83

Ytelser til ledende personer

Inntekter fra lovpålagt virksomhet
omfatter salgsinntekter i datterselskapene til BIR AS der eierkommunene gjør
årlige vedtak om pris.
Denne omsetningen knytter seg til
betaling for lovpålagte tjenester som
gebyr på lovpålagt renovasjon og betaling
ved gjenvinningsstasjoner.
Omsetning fra lovpålagt virksomhet i BIR
Husholdning AS er mot øvrige lovpålagte virksomheter i BIR konsernet og er
således eliminert i konsernregnskapet.
Omsetning fra lovpålagt virksomhet i
BIR Ressurs AS skjer til øvrige lovpålagte virksomheter i BIR konsernet og er
følgelig eliminert i konsernregnskapet.
BIR Nyverdi AS og BIR Infrastruktur
AS får overført fra BIR AS sin andel av
gebyrinntektene for lovpålagt kundehåndtering.

Salg av energi utgjorde totalt kr 132 992
799 i 2021. Herunder gjaldt kr 5 945 512
inntektsføring av periodisert forskuddsbetaling fra BKK Varme (jfr. note 16).
Salgsgevinst ved nedsalg av datterselskapet Carrot AS i 2021 pålydende
2 961 997 er ført som annen inntekt i
konsernet.
BIR AS har videredelegert all virksomhet
knyttet til betjening av eierkommunenes
ansvar for renovasjon i henhold til forurensingsloven til datterselskapene
BIR Nyverdi AS, BIR Husholdning AS, BIR
Ressurs AS og BIR Infrastruktur AS. BIR
AS sine ordinære salgsinntekter knytter
seg til administrasjonstjenester overfor
datterselskapene, mens annen driftsinntekt i hovedsak knytter seg til utleie av
eiendommer.

Konsernintern omsetning i 2021 for BIR
AS utgjorde kr 211 372 770 (2020: kr 222
673 273) hvorav kr 109 319 533 (2020: kr
108 970 958 ) knyttet seg til leie av fast
eiendom.
Herunder utgjorde kr 91 241 663 (2020:
kr 90 717 893 ) utleie av forbrenningsanlegget til BIR Ressurs AS. Det resterende
knytter seg til utleie av
gjenvinningsstasjoner. Av salgsinntektene er kr 71 452 716 knyttet til solgte
fellestjenester til datterselskapene.
Geografisk område er Bergen og omegn.

Annen godtgjørelse
Honorar

Honorar til styret i tabellen over er sum styrehonorar for samtlige selskaper i BIR-konsernet.
Det er ikke gitt lån eller stilt garanti til fordel for daglig leder, styremedlemmer eller andre nærstående personer.
Det eksisterer ingen bonusavtale, opsjonsavtale eller avtale om sluttvederlag til adm.dir. eller medlemmer av styret.
I likhet med øvrige ansatte i BIR har konsernsjef rett til pensjon tilsvarende 66 prosent av pensjonsgrunnlaget
begrenset til 12G ved 67 år, samt avtalefestet pensjon (AFP) fra 62 til 67 år.
Honorar til styremedlemmer i BIR AS
Aslak Sverdrup

89 000

Hans Edvard Seim

89 000

Roger Martin Pilskog

44 500

Gina Viviann Gjerme

44 500

Kari Foseid Aakre

107 000

Ena Helland

89 000

Atle Kristoffersen

89 000

Ruth Grung

22 250

Mads Wiik Kleven

22 250

Tori Langaas

44 500

Sum honorar

Honorar til revisor

161 000

Gustav Bahus

Daniel Prestø-Økland (vara)
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Beløp

BIR KONSERN

BIR AS

2021

2020

2021

2020

1 061

862

338

207

Andre attestasjonstjenester

0

-

-

-

Skatte- og avgiftsrådgivning

-

-

-

-

Lovpålagt revisjon

Andre tjenester utenfor revisjonen
Sum

96

361

21

183

1 158

1 223

358

390

Merverdiavgift er ikke inkludert i beløpene. KPMG er revisor for samtlige selskaper i BIR-konsernet.

3 500
805 500

79

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

Beløp i hele tusen kroner

Beløp i hele tusen kroner

Note 4 - Andre driftskostnader

Spesifikasjon av annen driftskostnad

Note 5 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

BIR KONSERN

Leie av utstyr og datasystemer (lisenser)
Leie av eiendommer
Andre eiendomskostnader
Kjøp og reparasjon av driftsmateriell, inventar og utstyr
Markedsføring, annonser og informasjon

BIR AS

BIR AS

2021

2020

16 209
2 205
20 096

Bygninger
og annen
eiendom

Elektromekanisk
utstyr

Maskiner
og anlegg

Driftsløsøre,
inventar og IT

114 155

1 021 028

691 875

121 931

1 010

254 706

-

14 363

-

-

-

-

115 166

1 275 734

691 875

136 294

36 236

Akkumulerte avskrivninger 31.12.

-

-483 623

-356 441

-73 705

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.

-

-950

-

-

2020

14 885

7 974

7 254

1 672

4 884

2 978

17 376

332

82

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang

45 590

41 010

77

59

2 868

3 186

820

1 336

Kurs, etterutdanning og konferanser

3 190

3 013

866

899

Honorar til revisor (jfr note 3)

1 156

1 209

358

390

11 817

15 693

4 471

9 862

Annet

103 224

108 404

4 501

6 320

Sum andre driftskostnader

206 356

206 449

24 282

29 181

Konsulenthonorar og juridisk bistand

Tomter

2021

Anlegg under
utførelse

Immaterielle
eiendeler

Sum varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

31 618

6 947

2 718

1 990 272

4 618

-1 825

155

273 027

-

-

-

-

-

5 122

2 873

2 263 300

-28 403

-

-1 849

-944 020

-

-

-

-950

Varige driftsmidler

Reklassifisering anlegg
Avgang ved salg
Anskaffelseskost 31.12.

115 166

791 161

335 434

62 590

7 833

5 122

1 024

1 318 329

Årets avskrivninger

Balanseført verdi 31.12.

0

33 502

27 900

9 446

3 414

-

108

74 369

Årets nedskrivninger

0

0

0

0

0

0

0

-

Avskrivningsplan

Avskrives

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Avskrives

Lineær

Avskrivningssats

ikke

3-7 %

4%

14-20 %

20-33 %

ikke

25 %

Tomter

Bygninger
og annen
eiendom

Elektromekanisk
utstyr

Maskiner
og
anlegg

Driftsløsøre,
inventar
og IT

Anlegg
under
utførelse

Andre
immaterielle
eiendeler

Sum varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

315 138

1 834 979

691 875

509 340

153 192

314 567

13 633

3 832 724

941

283 243

-

71 240

22 015

33 355

6 295

417 088

BIR Konsern

Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang
Reklassifisering anlegg
Avgang

-

-

-

-

-

-

-9 079

-2 696

-

-14 272

-26 047

Anskaffelseskost 31.12.

316 078

2 118 222

691 875

571 501

172 511

347 921

5 656

4 223 765

Akkumulerte avskrivninger 31.12.

-24 695

-583 327

-356 441

-370 499

-117 767

-

-3 818

-1 456 546

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.

-

-950

-

-

-19

-

-

-969

291 384

1 533 945

335 434

201 003

54 726

347 921

1 838

2 766 251

2 113

53 262

27 900

43 239

16 990

-

851

144 354

-

-

-

-

-

-

-

-

Avskrivningsplan

Avskrives

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Avskrives

Lineær

Avskrivningssats

ikke

3-7 %

4%

14-20 %

33 %

ikke

33 %

Balanseført verdi 31.12.
Årets avskrivninger
Årets nedskrivninger

iBetydelige

komponenter av investering forbrenningsanlegget er vurdert separat i henhold til avskrivningstid. Forbrenningsanlegget
har følgende vesentlige delkomponenter:
• Bygninger, avskrives over en økonomisk levetid på 35 år
• Elektromekanisk utstyr (høyspentanlegg, turbin osv.), avskrives over en økonomisk levetid på 25 år
• Annet utstyr, avskrives over en økonomisk levetid på 10 år
• Inventar, avskrives over en økonomisk levetid på 5 år
Delkomponentene avskrives over sine respektive økonomiske levetider.
Balanseført verdi av anlegg under utførelse knytter seg hovedsakelig til utbygging av rørbasert bossnett i Bergen sentrum.
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Note 6 - Finansielle anleggsmidler

Kontor

Eierandel

Stemmeandel

Balanseført
verdi 2021

Bergen

100 %

100 %

8 509

Datterselskap i BIR AS
BIR Bedrift AS

Note 7 - Aksjer og aksjonærinformasjon

Kontor

Eierandel

Stemmeandel

Balanseført
verdi 2020

Bossug AS

Bergen

100 %

100 %

526

Datterdatterselskap i BIR AS

BIR Husholdning AS

Bergen

100 %

100 %

17 019

Lønninghaug 6 AS

Bergen

100 %

100 %

57 230

BIR Nyverdi AS

Bergen

100 %

100 %

24 682

Brødrene Salomonsen AS

Bergen

100 %

100 %

13 470

BIR Ressurs AS

Bergen

100 %

100 %

38 846

Norsk Riving AS

Bergen

51 %

51 %

1 700

BIR Infrastruktur AS

Bergen

100 %

100 %

2 000

Fleslandsveien 67 AS

Bergen

100 %

100 %

13 676

Cimbio AS

Bergen

100 %

100 %

36

Biosirkel Vestland AS

Bergen

60 %

60 %

1 200

Lønningen Tomteselskap AS

Bergen

100 %

100 %

69 729

Møllendalsveien 31 AS

Bergen

100 %

100 %

Møllendalsveien 40 AS

Bergen

100 %

100 %

Totalt datterselskap i BIR AS

Retura Vest AS

Bergen

80 %

80 %

Total datterdatterselskap
av BIR AS

1 136

1 949
88 551

165 617
Kontor

Eierandel

Stemmeandel

Bergen

49 %

49 %

BIR-konsern

BIR AS

Tilknyttet selskap
Eviny Termo AS

Oversikt over aksjonærer pr. 31.12

Eier

Aksjer

Andel

3 380

6,74 %

40 135

80,00 %

166

0,33 %

Bjørnafjorden kommune

3 045

6,07 %

Osterøy kommune

Askøy kommune
Bergen kommune
Kvam kommune

Selskapene Retura Vest AS og Norsk Riving AS er inkludert i
konsernregnskapet på grunn av bestemmende innflytelse.

2 461

Morselskapets aksjekapital består av 50 166 aksjer pålydende kr 1 000.		
Morselskapet er 100 % eiet av 8 kommuner. Aksjene gir like rettigheter.

Anskaffelseskost på kjøpstidspunkt

23 998

Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet

21 780

Goodwill på oppkjøpstidspunkt

1 275

2,54 %

Samnanger kommune

440

0,88 %

Øygarden kommune

920

1,83 %

Vaksdal kommune

805

1,60 %

50 166

100,00 %

2 218

Goodwill pr 31.12.

922

Inngående balanse

107 737

Avskrivning goodwill

-72

Andel årets resultat

25 057

Utbytte

-4 900

Direkteføring mot egenkapitalen

92 598

-124

Balanse pr 31.12.

127 698

92 598

Eviny Termo AS er ført etter kostmetoden i selskapsregnskapet og etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Det er ikke foretatt nedskrivning
i selskapsregnskapet, da gjenvinnbart beløp er vurdert til å være høyere enn balanseført verdi. Goodwill knyttet til investering i Eviny Termo AS AS
avskrives over 31 år i takt med varigheten på drift- og leveringsavtalen som ble etablert mellom partene ved oppstarten av selskapet.
Kontor

Eierandel

Stemmeandel

Balanseført verdi
BIR-konsern

5 161

Balanseført verdi
BIR AS

Andre aksjer
Retura Norge AS

Oslo

20 %

20 %

Retura Øst AS

Oslo

33 %

33 %

-

Bergen

5%

5%

8 618

8 618

Bergen Carbon Solutions AS

Voss

20 %

20 %

5 363

5 363

Greentech Innovators AS

Invertapro AS

Bergen

16 %

16 %

1 009

1 009

Carrot AS

Bergen

49 %

49 %

12 042

2 942

15 830

9 674

KLP Egenkapitalinnskudd
Retura Nomil AS

Oslo

Sandane

33 %

Sum

33 %

200
48 223

27 606

Det ble foretatt en reversering av nedskrivning av verdien i Bergen Carbon Solutions AS. Foretatt nedskrivning av verdien i Greentech Innovators AS.

82

83

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

Note 8 - Egenkapital

Note 9 - Pensjoner

Beløp i hele tusen kroner

Aksjekapital

Overkursfond

Annen innskutt
egenkapital

Annen
egenkapital

50 166

3 599

0

287 786

341 551

Årets utbytte

0

0

0

-58 140

-58 140

Årets resultat

0

0

0

29 959

29 959

50 166

3 599

0

259 605

313 370

Sum

BIR AS
Egenkapital pr. 01.01.

Egenkapital pr 31.12.

Aksjekapital

Overkursfond

Annen innskutt
egenkapital

Annen
egenkapital

Annen
egenkapital
minoritet

Sum

6 036

394 454
798

BIR Konsern
Egenkapital pr 01.01.
Stiftelse Biosirkel Vestland

50 166

3 599

0

0

Innskudd kapital Carrot AS

0

334 653

0

0

798

0

3 598

3 069

Innskudd kapital Carrot AS

0

0

0

3 128

3 538

6 667

Avgang Carrot AS

0

0

0

0

-8 251

-8 251

Årets utbytte

0

0

0

-58 140

-80

-58 220

0

0

0

116 280

-683

115 597

50 166

3 599

0

399 519

4 428

457 712

Årets resultat ekskl. selvkostfond
Egenkapital pr 31.12.

I BIR AS er Eviny Termo AS ført etter kostmetoden og bokført verdi for aksjer i BKK Varme AS kr 92 598 000.			
I BIR-konsern er Eviny Termo AS ført etter egenkapitalmetoden med tilhørende bokført verdi på kr 127 698 472.		

Selvkostfond lovpålagt
BIR Konsern
Selvkostfond pr. 01.01

35 159

Årets resultat lovpålagt

11 073

Selvkostfond pr 31.12.

46 232

Alle selskaper i konsernet som er pliktig
til å ha tjenestepensjonsordning etter
lov om obligatorisk tjenestepensjon har
ordninger som oppfyller lovens krav. Alle
selskapene med plikt til å ha pensjonsordning har ytelsesbasert offentlig
tjenestepensjonsordning for sine ansatte
gjennom Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap, bortsett
fra enkelte ansatte i BIR Bedrift AS som
har innskuddsbasert ordning i DNB Liv,
Retura Vest AS som har en innskuddsbasert pensjonsordning, Carrot AS som har
en innskuddsbasert ordning i DNB Liv og
Norsk Riving AS som har en innskuddsbasert pensjonsordning.
Den offentlige tjenestepensjonsordningen i konsernet, inkl. i BIR AS, gir rett til
fremtidige definerte ytelser for de ansatte. Disse er i hovedsak avhengig av antall
opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd
pensjonsalder og størrelsen på ytelsene
fra folketrygden. Ordningen omfatter
også uføre-, ektefelle- og barnepensjon.
Det foretas pensjonstrekk på 2 prosent av
lønn for medlemmene. Denne pensjonsordningen er en sikret ordning.
Videre er selskapets ansatte omfattet av
avtalefestet offentlig pensjonsordning
(AFP) som gir mulighet for førtidspensjonering fra 62 til 67 år. Denne ordningen er
usikret.
Pensjonsordningene i BIR AS omfatter
215 personer pr. 31.12.21, herunder 171
pensjonister. Tilsvarende omfattet pensjonsordningene i BIR AS 223 personer
pr. 31.12.20, herunder 175 pensjonister.
Videre inkluderer den offentlige tjenestepensjonsordningen 110 personer med
oppsatte rettigheter (110 personer i 2020).

Pensjonsordningene i konsernet omfatter 748 personer pr. 31.12.21, herunder
324 pensjonister. Tilsvarende omfattet
pensjonsordningene i konsernet 745
personer pr. 31.12.20, herunder 321 pensjonister. Videre inkluderer den offentlige
tjenestepensjonsordningen 578 personer
med oppsatte rettigheter (542 personer i
2020).
Alle pensjonsordningene er behandlet
etter NRS 6 Pensjonskostnader. Når
uamortisert estimatavvik overstiger
10 prosent av det høyeste av beregnet
pensjonsforpliktelse inklusiv arbeidsgiveravgift og pensjonsmidler, amortiseres
det overskytende over gjennomsnittlig
gjenværende opptjeningstid.
Ved fratreden fra en offentlig pensjonsordning, herunder også skifte av arbeidsgiver internt i konsernet, uten rett til
straks begynnende pensjon, får fratrådte
ikke utstedt en fripolise basert på oppsamlet premiereserve slik som i private
pensjonsordninger. De fratrådte får en
oppsatt pensjonsrettighet som ikke er å
anse som en individuell kontrakt.
For offentlige bruttobaserte pensjonsordninger er regelverket slik at det er
siste arbeidsgiver/pensjonsordning som
utbetaler hele pensjonen. Tidligere opparbeidede pensjonsrettigheter overføres
til siste arbeidsgivers pensjonsordning på
pensjoneringstidspunktet. Siste arbeidsgivers pensjonsordning mottar refusjonsbeløp i forhold til tidligere opparbeidede
rettigheter.
De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger
innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer.

Selvkostfondet er klassifisert som langsiktig gjeld fra regnskapsåret 2019. Tidligere lå selvkostfondet klassifisert som annen
opptjent egenkapital.
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Opplysningene over gjelder ikke Retura
Vest AS som har en innskuddsbasert
tjenestepensjonsordning. Retura Vest AS
har en pensjonskostnad på kr 869 518 i
2021 og kr 427 514 i 2020.
Opplysningene over gjelder ikke den innskuddsbaserte tjenestepensjonsordningen i BIR Bedrift AS. BIR Bedrift AS har
en pensjonskostnad på denne på kr 1 890
240 i 2021 og kr 1 681 732 i 2020. I tillegg
er det videreført kr 500 000 i tilleggspensjon for AFP.
Opplysningene over gjelder ikke den
innskuddsbaserte tjenestepensjonsordningen i Norsk Riving AS. Norsk Riving AS
har en pensjonskostnad på denne på kr
755 123 i 2021 og kr 708 028 i 2020.
Opplysningene over gjelder ikke den
innskuddsbaserte tjenestepensjonsordningen i Carrot AS. Carrot AS har en
pensjonskostnad på denne på kr 208 370
i 2020.
Dette utgjør forskjellen i pensjonskostnad
i tabellen under og pensjonskostnad som
fremkommer i note 3.

Note 10 - Obligasjonslån, gjeld til kredittinstitusjoner
		
og øvrig langsiktig gjeld
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Beløp i hele tusen kroner

Beløp i hele tusen kroner

Note 9 - Pensjoner

2021

2020

BIR KONSERN

Konsern

BIR AS

Konsern

BIR AS

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

37 937

6 416

34 129

5 452

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen

10 471

4 810

12 157

5 708

BIR AS

2021

2020

2021

2020

2 240 370

2 077 470

2 092 118

1 927 234

46 232

35 159

0

0

5 984

5 984

5 984

5 984

2 292 586

2 118 613

2 098 103

1 933 219

405 979

153 582

405 979

93 915

Pensjonskostnad

Administrasjonskostnader

1 256

291

1 500

391

-16 133

-8 332

-17 887

-9 512

Resultatført aktuarielt tap / -gevinst

1 917

1 917

0

0

Periodisert arbeidsgiveravgift

4 758

449

4 002

238

-4 751

-771

-4 520

-720

18

0

15

0

Avkastning på pensjonsmidler

Pensjonstrekk ansatte inkl. arbeidsgiveravgift
Resultatført andel aktuarielt tap/gevinst ved planendring
Resultatført planendring
Netto pensjonskostnad

0

0

0

0

35 474

4 778

29 395

1 558

Gjeld til kredittinstitusjoner
Selvkostfond
Øvrig langsiktig gjeld
Sum

Forfall mer en fem år etter balansedagen

Lånene refinansieres løpende i henhold til rammelån.

Selvkostfond lovpålagt
BIR Konsern

Pensjonsforpliktelser
Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO)

-681 019

-330 898

-587 302

-280 348

Pensjonsmidler til markedsverdi

559 553

286 455

520 488

269 553

Arbeidsgiveravgift

-17 127

-6 266

-9 277

-1 522

Ikke resultatført virkning av estimatavvik

97 032

87 396

52 285

47 203

Netto balanseført pensjonsforpliktelse

-41 562

36 687

-23 807

34 887

31.12.2021

31.12.2020

3,70 %

3,10 %

Selvkostfond pr 01.01.

35 159

Årets resultat lovpålagt

11 073

Selvkostfond pr 31.12.

46 232

Selvkostfondet er klassifisert som langsiktig gjeld fra regnskapsåret 2019.
Tidligere lå selvkostfondet klassifisert som annen opptjent egenkapital.

Økonomiske forutsetninger:
Avkastning på pensjonsmidlene
Diskonteringsrente

1,90 %

1,70 %

Lønnsvekst

2,50 %

2,00 %

Årlig forventet G-regulering

2,50 %

2,00 %

Regulering av pensjoner under utbetaling
Uttakstilbøyelighet AFP
Korridor i %
Anvendt dødelighetstabell
Anvendt uføretariff
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1,73 %

1,24 %

35-50 %

35-50 %

10,00 %

10,00 %

K2013 BE

K2013 BE

KLP Uføretariff/IR02

KLP Uføretariff/IR02
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Beløp i hele tusen kroner

Beløp i hele tusen kroner

Beløp

Forfall

Rentesats

Note 11 - Bankinnskudd

Rente bundet til

Innlån i BIR AS

Lån Nordea 1)

310 185

31.12.2027

6,17 %

Lån Nordea 2)

314 815

31.12.2022

1,25 %

2018/2022

Lån Nordea 3)

325 000

31.12.2021

1,22 %

Nibor 3 md

Lån Nordea 4)

544 750

31.12.2029

1,29 %

Nibor 3 md

Lån Nordea 5)

300 000

31.12.2031

1,08 %

Nibor 3 md

Lån KLP kommunekreditt 6)

197 368

01.09.2023

0,86 %

Nibor 3 md

Lån Nordea trekkrett 7)

100 000

31.12.2021

1,17 %

Nibor 3 md

2021

2020

1 894 750

1 723 287

785 097

822 949

0

0

Aksjene i BIR Avfallsenergi AS

38 846

38 846

Aksjene i BKK Varme AS

92 598

92 598

916 541

954 393

Sum lån

2017/2027

Bundne skattetrekksmidler

Innestående på konsernkontosystem

1) Lån i forbindelse med refinansiering av tidligere obligasjonslån samt finansiering av utvidelse av behandlingkapasitet for restavfall.
2) Lån i forbindelse med utbygging av bossnettet i Bergen.
3) Lån i forbindelse med utbygging av bossnettet i Bergen.
4) Lån i forbindelse med utbygging av bossnettet i Bergen.
5) Eierkommunene har garantert for lån i KLP kommunekreditt i forbindelse med bossnettutbyggingen i Bergen.
Garantiprovisjon utgjør 40 punkter og er i 2019 kostnadsført med kr 855 262.
6) Trekkrett i forbindelse med utbygging av bossnettet i Bergen.

Pantesikret gjeld i BIR AS

...som er sikret i panteobjekt med bokførte verdier:
Forbrenningsanlegg i Rådalen
Conrad Mohrs veg 15

Sum bokført verdi av panteobjekt

Videre er leierett til gnr. 121, bnr. 1 og gnr. 121, bnr. 3 i Osterøy kommune stilt som sikkerhet for gjeld i BIR AS. 			
RENTEBYTTEAVTALER OG VALUTATERMINER				
BIR AS gjorde en større rentebytteavtale i 2007. Dette ble gjort for å rentesikre byggelån og lån i Nordea som relaterer seg til
refinansiering av obligasjonslån. Markedsverdi på rentebytteavtaler er per 31.12.2021 beregnet til å ha en negativ verdi på kr 55
181 553. BIR gjorde en ny rentebytteavtale i 2016 med Nordea som løper til 2022. Denne har per 31.12.2021 en negativ verdi på kr
839 331. BIR gjorde ytterligere en ny rentebytteavtale i 2019 med Nordea som løper til 2029. Denne har per 31.12.2021 en negativ
verdi på kr 712 572. I 2021 ble en rentebytteavtale inngått som løper til 2031. Denne har per 31.12.2021 er positiv verdi på 2 525
168. Verdien av rentebytteavtalene er ikke balanseført. Inntekter og kostnader knyttet til rentebytteavtalene resultatføres over
avtalenes løpetid (sikring).				
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BIR AS

11 919

2 004

BIR har inngått konsernkontoavtale som innebærer at de deltagende konsernselskapene er solidarisk ansvarlige for
de trekk som andre selskap i konsernet har gjennomført.

2 092 118

Pantesikret gjeld

BIR Konsern
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Totalt BIR Konsern

Innskudd BIR AS

32 022

32 022

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

ÅRSRAPPORT 2018 - REGNSKAP OG NOTER

Beløp i hele tusen kroner

Beløp i hele tusen kroner

Note 12 - Konsernmellomværende

Note 13 - Skatt

BIR AS

BIR KONSERN
2021

2020

Kundefordringer

198 580

87 117

Langsiktige fordringer

914 447

945 849

Andre fordringer

201 003

200 415

0

1 446

1 314 030

1 234 827

Fordringer

BIR AS

2021

2020

2021

2020

31 492

8 844

11 987

7 411

Endring i utsatt skatt

-6 872

-6 957

-7 385

-4 763

Sum skattekostnad

24 619

1 887

4 602

2 648

30 848

631

7 603

3 648

-

-

-

-

341

-

-

-

-

-

-

-

-5 470

895

-

-

Årets skattekostnad fordeler seg på

Fordring konsernbidrag
Sum

Betalbar skatt

Avstemming nominell til faktisk skattekostnad
Ordinært resultat før skatt x 22 %

Gjeld

Andel av resultat fra ikke-skattepliktige selskap x 22 %

Leverandørgjeld

45 807

39 738

Skyldig konsernbidrag

0

0

Annen kortsiktig gjeld

278 703

179 698

Sum

324 510

219 435

Andel av resultat ikke balanseført utsatt skattefordel
Ikke balanseført utsatt skattefordel tidligere år
Andel av resultat i tilknyttede selskap x 22 %
Skatteeffekt av endring midlertidige og permanente forskjeller
Effekt av utsatt skatt til nåverdi *)
Permanente forskjeller x 22 %
Effekt av nedjustering skattesats på midlertige forskjeller 31.12.
Sum skattekostnad

-

-

108

122

-

-

-1 210

240

-3 001

-1 000

-

-

-

-

24 619

1 888

4 602

2 648

-178

-287

Oversikt over skatteeffekten på midlertidige forskjeller
Fordringer
Regnskapsmessig avsetninger

261

107

-

-

Anleggsmidler

73 273

82 806

75 680

83 496

Pensjoner

10 699

11 065

15 419

15 023

Tilvirkningskontrakter

-

-

-

-

Gevinst- og tapskonto

-94

-118

-142

-178

0

-

-

-

-1 301

-3 805

-

-

Korreksjonsskatt
Fremførbart underskudd
Andre forskjeller

-

-

-

-

Sum utsatt skatt

82 659

89 768

90 957

98 341

* Vedrører kjøpte rettigheter i tilknytning til deponi. Utsatt skatt er beregnet til nåverdi og utgjør kr 1 977 170.			
Nominell verdi er kr 2 582 000.
Utsatt skatt i balansen til BIR AS er redusert med kr 7 384 533 fra fjoråret, hvorav kr 7 384 533 er relatert til resultatført skatt.
Ved differanse mellom endring utsatt skatt i balansen og resultatført utsatt skatt gjelder resterende del endring knyttet til
skatteeffekt av mottatt konsernbidrag ført over balansen.				
		
Skattenoten viser skatt for konsernet som enhet. BIR Nyverdi AS har ikke som formål å generere avkastning til eierne.		
Selskapet er, i henhold til foreløpig uttalelse fra skattekontoret, ikke skattepliktig. 				
				
Skatt er derfor ikke innarbeidet i BIR Nyverdi AS sitt årsregnskap.
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Note 14 - Finansposter

Note 15 - Pantstillelser og garantier

Beløp i hele tusen kroner

BIR KONSERN

BIR AS

2021

2020

2021

2020

2 133

-22 282

19 607

15 097

0

0

0

-4
6 757

Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt

0

0

10 794

Resultatandel fra investering i tilknyttet selskap

Konsernbidrag og utbytte fra datterselskap *

24 862

21 032

0

0

Sum finansinntekter

26 996

-1 250

30 401

21 850

Finanskostnader
Annen rentekostnad

44 267

41 886

44 562

50 403

Annen finanskostnad

-2 559

6 063

796

899

Nedskrivning av finansielle eiendeler

-3 618

-2

-3 618

0

0

0

0

0

38 091

47 947

41 740

51 302

-11 095

-49 200

-11 338

-29 452

Resultatandel fra investering i tilknyttet selskap
Sum finanskostnader

Netto finansposter

* BIR AS har for 2021 mottatt kr 0 i konsernbidrag fra datterselskaper med skattemessig virkning, og kr 0 uten skattemessig
virkning.
			
BIR AS har ikke avgitt konsernbidrag til datterselskaper i 2021 uten skattemessig virkning. Den delen av mottatt konsernbidrag
som er gitt i retur uten skattemessig virkning er ført mot investering i datter med netto virkning null. 			
Den resterende delen av konsernbidraget er bokført som finansinntekt.
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BIR AS har i sammenheng med løyve
for eksport av spesialavfall stilt garanti
ovenfor Miljødirektoratet på kr 400 000.
Garantien er dekket gjennom avtale
med bank.				
			
BIR Bedrift AS har i sammenheng med
transportløyver stilt garanti overfor
Statens Region Vest med kr 1 448 000.
Garantien er dekket gjennom avtale
med bank. I tillegg har selskapet stilt
garantier ovenfor Statsforvalteren i
Vestland pålydende kr 562 215 og Fjell
Vatn Avlaup og Renovasjon AS pålydende kr 1 803 270. 				
			
BIR Bedrift AS har stilt sikkerhet for
lån og kassekreditt ved å pantsette
fast eiendom, fordringer, driftstilbehør
og motorvogner. I tillegg er aksjene i
datterselskapene Fleslandsveien 67
AS, Lønningshaugen 6 AS og Brødrene
Salomonsen AS pantsatt. Selskapet har
i tillegg stilt sikkerhet i eiendommene
er balanseført i Lønningshaugen 6 AS.
					
BIR Bedrift AS har stilt morgaranti for
Bossug AS med kr 1 000 000 og for
Retura Vest AS i euro med 50 000. BIR
Bedrift AS har stilt garanti for Norsk
Riving AS med kr 1 441 725. 		
				
Retura Vest AS har stilt sikkerhet for
lån ved å pantsette fast eiendom, driftsløsøre og utstyr og transportmidler.		
				
Retura Vest AS har i sammenheng med
transportløyver stilt garanti overfor
Hordaland fylkeskommune på kr 852
000. Garantien er dekket gjennom
avtale med bank.				
			
Etterdrift av BIR Ressurs AS sitt deponi
skal ivaretas av en egen stiftelse. I 2021
er det ingen avsetning i BIR Ressurs AS
grunnet at stiftelse vurderes oppløst i
tråd med nye regelendringer. 		
				
Brødrene Salomonsen AS har stilt sikkerhet mot Hordaland Fylkeskommune
på kr 495 000.				
			
Brødrene Salomonsen AS har stilt
sikkerhet for lån ved å pantsette fast
eiendom, driftsløsøre og utstyr og
fordringer.
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Note 16 - Forskuddsbetaling

Det ble i år 2000 inngått en avtale
mellom BIR AS og Eviny Termo AS
som gjør BIR ansvarlig for fremtidige
energileveranser tilsvarende 200 GWh
per år i 35 år. BIR AS har mottatt
vederlag på kr 120 000 000 for dette
som periodiseres over kontraktens
levetid basert på nominelle beløp.
BIR AS inngikk i 2011 en avtale med
Eviny Termo AS om salg av all damp
fra linje 2 i perioden 2010-2035 og BIR
har mottatt vederlag på kr 62 000 000
som periodiseres over kontraktens
levetid basert på nominelle beløp.
Ved utgangen av 2021 utgjør periodisert
forskuddsbetaling totalt kr 77 081 348
(2020: kr 83 026 860). BIR AS har i 2021
inntektsført periodisert forskuddsbetaling med totalt kr 5 945 512.
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